
Valvokaa
Mark. 13:33-37

33. Olkaa varuillanne, valvokaa ja rukoilkaa, sillä te ette tiedä, milloin se aika tulee. 
34. Kuten muille maille matkustava mies talonsa jättäessään antaa kullekin palvelijalleen valtuutensa 
ja tehtävänsä, ja käskee myös ovenvartijan valvoa, tehkää te samoin: 
35. Valvokaa! Ettehän te tiedä, milloin talon herra tulee, illalla vai keskiyöllä, kukonlaulun aikaan vai 
varhain aamulla, 
36. ettei hän, odottamatta tullessaan, tapaisi teitä nukkumasta. 
37. Minkä minä sanon teille, sen sanon kaikille: Valvokaa!" 

Toivo

Eräs taiteilija maalasi taulun. Öisestä myrskyävästä merestä nousi puolipallonmuotoinen kallio, joka 
kuvasi maailmaa. Kalliolla hiukan tyrskyjen yläpuolella istui ryysyissä nainen, jonka silmät olivat 
sidotut ja jonka käsissä olivat kahleet. Hänelle oli kädessään kannel, jonka kaikki kielet olivat yhtä 
lukuun ottamatta poikki. Pimeällä öisellä taivaalla tuikki pienen pieni tähti, jota tuskin erotti kuvasta. 
Taiteilija oli antanut taululle nimeksi TOIVO. Kun häneltä sitten kysyttiin, missä se toivo näin synkässä
taulussa oikein oli, hän selitti tauluaan seuraavaan tapaan. Vaikka Jumalan lapsi ja Jumalan 
seurakunta olisikin tässä myrskyävässä maailmassa ja viimeisen ajan ahdistuksissa niin kuin tuo 
nainen: täysin yksin pimeässä, puutteessa, silmät peitettynä ja kahleissa ja elämästä kaikki langat 
poikki, niin kuitenkin, jos hänellä on sydämensä soittimessa yksi kieli tallella, uskon kieli, niin hän voi, 
vaikka hänen silmänsä olisivat peitetyt uskon silmillä katsella sitä tähteä, joka on Jeesus Kristus. Ja 
siksi hän voi sydämessään laulaa toivon ylistysvirttä Pelastajalleen ja Vapahtajalleen, joka tulee pian 
takaisin. Herran omalla on suurimmassakin ahdistuksessa toivo. Mutta ilman Vapahtajaa 
suurimmassakin yltäkylläisyydessä on vain epätoivoa. 

Jeesus tulee

Jeesus tuli ensimmäisen kerran jouluna ilmoittaakseen meille, millainen Isä on, ja antaakseen meille 
yhteyden Isän kanssa. Jeesus tuli sovittaakseen meidän syntimme ja johdattaakseen meitä totuuden 
tietä taivaan kirkkauteen asti. 

Jeesus tulee tänään Pyhässä Hengessä luoksemme antaakseen meille henkilökohtaisesti Jumalan 
tuntemisen, yhteyden Isään, pelastuksen syntiemme anteeksiantamuksessa ja johdattaaksemme 
meitä henkilökohtaisessa vaelluksessamme taivasta kohti. 

Ja kun Jeesus tulee toisen kerran suuressa kirkkaudessa ja koko ihmiskunnan nähden, Hän tulee 
saattamaan täydelliseen päätökseen sen, mikä jo on ensimmäisellä tulemisella meille hankittu. 
Seurakuntana pääsemme täydelliseen Isän tuntemiseen ja näkemiseen, täydelliseen yhteyteen Isän 
kanssa, täydelliseen vapauteen synnistä, ikuiseen tapetun Karitsan ylistykseen ja täydellisen 
totuuden johdatukseen uudessa taivaallisessa valtakunnassa. Jeesuksen toinen tuleminen on lähellä 
ja se on jokaiselle Herraan turvaavalle ihmeellisen odotuksen ja toivon kohde.

Tuomioksi Sanan hyljänneille

Toisaalta on todettava, että Jeesuksen tuleminen ensimmäisen kerran jouluna tuli tuomioksi niille, 
jotka hylkäsivät Herran Sanan, sillä he jäivät pimeyteen ja sokeuteensa, vaikka armon valo oli heidän
keskellään. Jeesus sanoi: "Tuomioksi minä olen tullut maailmaan". Samalla tavalla tänään Herran 
Pyhässä Hengessä Sanan kautta tapahtuva tuleminen meidän tykömme koituu meille tuomioksi, 
ellemme taivu parannukseen ja Sanan alle. Herran armon hylkäävällä ei ole mitään toivoa. Siksi 
Jeesuksen toinen tuleminen on etsikkoaikansa hylänneille pelon ja kauhun aihe, eikä viimeisten 
aikojen ahdistuksissa sellaisilla ihmisillä ole mitään toivoa. Toivo voi olla vain niillä, jotka syntinsä 
tunnustaen ja hyljäten uskossa turvaavat Jeesuksen uhriveren armoon ja ottavat Herran vastaan, kun
Hän tulee heidän luokseen.



Herraan turvaava kestää

Se yksilö, joka perustaa elämänsä menneisyydessä tapahtuneeseen Jeesuksen Golgatan uhrin 
armoon ja ylösnousemuksen voittoon, pysyy vahvalla pohjalla kuolemaa ja Jeesuksen tuloa 
edeltävissä ahdistuksissa ja kestää loppuun asti. Samoin seurakunta ihmiskuntaa kohtaavissa 
ahdistuksissa kestää, koska se odottaa takaisin palaavaa Jeesusta, sitä Jeesusta, joka on jo kerran 
tänne tullut. Seurakunta ei ahdistusten keskellä ehkä tiedä, mitä tuskallista sille seuraavaksi 
tapahtuu, mutta se tietää, KUKA on pian tulossa noutamaan sen luokseen. Seurakunta ei siis odota 
ahdistuksia, vaan niiden jälkeen tulevaa Herraa ja siksi se kestää. Se tietää, että Jumala on 
kaikkivaltias ja viisas salliessaan ahdistuksen. Se tietää myös, että Jumala vie omaa 
suunnitelmaansa lävitse silloinkin, kun se näyttää tapahtuvan ihmisten synnin kautta kuten sodissa ja
veritöissä. Jumala toteuttaa niissäkin tuomioitaan ihmiskunnan todelliseksi parhaaksi, sikäli kuin 
ihmiset taipuvat parannukseen. Seurakunta tuntee myös Herransa armon ja rakkauden ja tietää, 
miten ihanaa on lopulta saada olla Herran kanssa kasvoista kasvoihin.

Ovenvartija

Jeesus kehottaa meitä tekstissämme valvomaan niin kuin ovenvartija. Ovenvartijan tehtävänä on 
avata heti, kun talon Herra saapuu. Mutta kuva sisältänee myös sen ajatuksen, että odottaessamme 
Herran tuloa, meidän tulee avata Jumalan valtakunnan eli pelastuksen ovi niille, jotka etsivät 
pelastusta omaan elämäänsä. 

Toisaalta ovenvartija on myös kuva sellaisesta seurakunnan paimenesta, joka ei päästä taloon sisälle
niitä, jotka haluavat sen ryöstää ja asukkaat saattaa perikatoon. Vartijan tulee valvoa, etteivät 
harhaopit ja harhaopettajat pääse sisälle Jumalan seurakuntaan.

Valvovan elämän suunta

Valvomisessa on kysymys siitä, mihin Sinun elämäsi kokonaisuudessaan suuntautuu. Onko selkeänä
tavoitteenasi päästä Herran, Ihmisen Pojan kirkkauteen. Käsikiviä vääntäessäsikin tai peltotöitä 
tehdessäsikin mielesi voi olla suunnattuna taivaalliseen Ylkääsi Jeesukseen tai sitten ajallisiin 
aarteisiisi, pankkitilisi viimeiseen saldoon jne. Herran sanan mukaan meidän tulee tarkistaa yhtä 
usein suhteemme Häneen kuin avaamme avaimella oman kotiovemme tai suljemme automme oven 
lukon. Yhtä vähän kuin varkaiden torjuntaan riittää se, että ovet ovat lukossa joka toinen päivä, yhtä 
vähän Jumalan lapselle riittää se, että hän käy henkilökohtaiseen tilintekoon, parannukseen ja Herran
armon omistamiseen vain silloin tällöin. 

Herran sana kutsuu meidät päivittäiseen parannukseen. Älköönkä päivittäisestä parannuksesta tulko 
meille fraasi, jolla torjumme koko parannuksen teon. Parannus on sitä, että tänään hylkäät inhoten 
omat syntisi, käännyt Herran puoleen, saat Golgatan pyhässä veressä syntisi anteeksi, saat puhtaan 
sydämen, saat ilon Herran rakkaudesta ja uuden toivon Hänen paluustaan. Herra tulee pian, on 
ihanaa saada palvella evankeliumin eteenpäin viemisessä tänään. Siinä on valmiutemme ja 
valvomisen salaisuus. Valvovalle kristitylle Jeesus on rakas, Hän on ihmeellinen Vapahtaja ja pyhä 
Herra. Herran luona on ilo ja elämä. Valvovan Herran oman ilo on saada yllättyä iloisesti, kun Herra 
tuleekin pikemmin kuin hän osasikaan aavistaa. Tie kuninkuuteen ristin kautta

Jeesus puhui omasta paluustaan Kuninkuudessaan hetkellä, jona Hänen sielunsa oli täyttämässä 
tuska ja kauhu ristin kärsimyksen edessä. Hän oli jo puhuessaan yksin, sillä eivät opetuslapset 
ymmärtäneet Hänen sanomansa sisältöä. Mutta Hän näki ristin tuskan, Isän hylkäämisen ja 
kadotuksen ja kuoleman tuskien läpi ylösnousemuksen voittoon. Hän kävi 100%:ssa kuuliaisuudessa
Isälle kohti kuolemaa, ylösnousemusta, sen jälkeen tapahtunutta korottamista Isän oikealle puolelle. 
Hän näki Jumalan valtakunnan täydellisen toteutumisen, kun Hän tulisi Kuninkuudessaan. Hän näki, 
että jokainen polvi tulisi notkistumaan Hänen edessään ja jokainen kieli tulisi tunnustamaan Jumalan 
kunniaksi, että Jeesus on Herra. Siksi Hänen nöyryyteensä ja kuuliaisuuteensa Isälle kuuluivat myös 
sanat:



"Mutta siitä päivästä ja hetkestä ei tiedä kukaan, eivät taivasten enkelit, eikä myöskään Poika, vaan 
Isä yksin." 

Valvokaa!

Valvot, kun korotat Jeesuksen Herraksesi jo nyt. Isä on antava Jeesukselle lopullisen kunnian. Voi 
meitä, jos annamme Jeesukselle kunnian ja ylistyksen vasta sitten, kun Hän tulee takaisin. Silloin se 
on meidän pelastumisemme kannalta liian myöhään. 

Tutki siis itsesi, oletko Herran oma! Saako Hän hallita totuudellaan ja armollaan Sinua tänään? Herää
valvomaan!


