Kirkkovuoden lähinnä
viimeinen sunnuntai
Viisaat ja tyhmät morsiusneidot
Kirkkovuoden päättyminen on jo ovella. Suuri tilinteon
päivä tulee yhä lähemmäksi. Se herättää Herraan Kristukseen turvaavissa iloa ja riemua, muissa pelkoa ja
kauhua. Tätä kaksinaisuutta valaisee myös tämän pyhän aihe: Viisaat ja tyhmät morsiusneidot. Kaikki
kymmenen morsiusneitoa valmistautuvat yölliseen
kulkueeseen. Sitä varten heillä on mukanaan soihdut.
Viisailla on mukanaan ylimääräistä öljyä siltä varalta,
että sulhasen tulo viivästyy. Soihtujen oma polttoainesäiliö ei yksinään riitä koko yöksi. He olivat varustautuneet tehtäväänsä huolellisesti, tyhmät eivät.
Herra Jeesus ilmoittaa Ihmisen Pojan tulevan samalla
tavalla yllättäen kuin vedenpaisumus Nooan päivinä.
Kukaan ei aavistanut mitään, ennen kuin tulva tuli ja
vei heidät kaikki mennessään. Nooa varustautui siihen
hyvissä ajoin Jumalan käskystä. Hän valmisti arkin,
joka oli 300 kyynärää pitkä, 50 leveä ja 30 korkea.
Tällainen suururakka vei häneltä varmaankin useampia
vuosia. Nooa on meille ylivertainen esimerkki siitä,
miten myös meidän tulee valmistautua Ihmisen Pojan
toiseen tulemiseen. Kaiken on oltava kunnossa jo hyvissä ajoin. Nooa meni perheineen ja kaikkine eläimineen arkkiin jo viikkoa ennen vedenpaisumuksen alkamista ja - niin kuin Raamattu kertoo - ”Jumala sulki
oven Nooan jälkeen” (1. Moos. 7:16). Sitten syvyyden
lähteet puhkesivat ja taivaan ikkunat aukenivat. Tulva
peitti nopeasti kaiken alleen, mutta Nooan arkkia aallot
kannattelivat ikään kuin siitä lempeästi huolta pitäen.

parhaansa, mutta öljyn osto yöllä vie raivostuttavasti
aikaa. He myöhästyvät ratkaisevasti. Ovet ovat jo kiinni, ja pyyntöönsä päästä sisälle he saavat tylyn vastauksen: ”Minä en tunne teitä”. Viisaat niin kuin Nooan hän
tuntee, koska he panevat kaiken toivonsa Häneen.
Tyhmät eivät sitä tee, ja siksi heidän on jäätävä hääsalin ulkopuolelle yöhön.

Päivittäinen raamatunluku:
Ps. 90:1-6, 12-13
Su: Aam. 4:12-13, 2. Piet. 3:8-14, Matt. 25:1-13
Ma: Hepr. 3:7-8,12-14
Ti: Mark. 13:33-37
Ke: Dan. 12:1-3 / Ilm. 22:10-17
To: Matt. 24:36-39(-44)
Pe: 1. Tess. 5:2-10 / Luuk. 12:35-40
La: Fil. 1:3-11

Virsirukous:
Nyt yhdessä jo lähtekää, iäisiin häihin pyrkikää.
Ken Herran kutsun torjuen pois jäisi tieltä autuuden?
Sytytä lamput palamaan ja öljystäsi loistamaan.
Häävaatteet pidä puhtaina Jeesuksen veren voimalla.
Jo saapuu Ylkä taivainen, käykäämme vastaan riemuiten. Nyt valmiiksi jo lamppumme! Oi terve, rakas
Herramme!
151: 1, 5, 11

Vertauksen morsiusneidot odottavat sulhasen tuloa.
Jeesuksen kuulijat ymmärtävät, että vertaukseen sisältyy piilomerkityksiä Vanhassa liitossa Jumala on sulhanen ja Israelin kansa hänen morsiamensa. Jeremian
mukaan Valittu kansa oli autiomaavaelluksen aikana
kuin Jumalan uskollinen morsian (2:2-3). Hesekiel
kertoo, miten tavattoman runsaskätisesti sulhanen, eli
Herra itse, vaatettaa morsiamensa: ”Minä puin sinut
kirjailtuihin juhlavaatteisiin, panin jalkaasi pehmeät
nahkakengät, kiedoin päähäsi pellavaisen liinan ja
asetin upean viitan harteillesi. Minä kaunistin sinut
koruilla ja sinun ranteesi kultarenkailla ja kiedoin kaulaasi kultaiset ketjut” (Hes. 16:10-11). Vaikka Israel ei
pysykään uskollisena, pitää Herra voimassa liittonsa.
Hän kulkee nyt heidän kanssaan enkelinsä hahmossa
(vrt. 2. Moos. 32:34).
Morsiusneitojen yöllinen odottaminen synnyttää kuulijassa aavistuksen siitä, että edessä on tavanomaisen
ylittävä, vavahduttuva tapahtuma. Yössä kiirivä huuto:
”Sulhanen tulee” herättää kaikki morsiusneidot unesta.
Viisaat saavat soihtunsa palamaan, tyhmillä ei ole enää
öljyä. Viisaat ovat paikalla, kun sulhanen tulee, ja he
liittyvät riemuitsevaan kulkueeseen. Tyhmätkin tekevät

