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Opas 44      Uskollisuus valppaudessa ja työnteossa

Jeesus oli opettanut viimeisen kerran temppelialueella. ”[T]e ette minua tästedes näe”, hän sa-
noi ”ennen kuin sanotte: ’Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä!’ ”(Matt. 23:39.) Hän 
ei ollut kuitenkaan vielä lopettanut tuolta päivältä. Lähtiessään Öljymäelle hänen opetuslapsen-
sa kiinnittivät huomiota temppelin mahtavuuteen. ”Mitkä kivet, mikä rakennus!” Hänen vastauk-
sensa oli täysin odottamaton: ”Katso nyt näitä mahtavia rakennuksia! Kaikki revitään maahan, 
tänne ei jää kiveä kiven päälle.” (Mark. 13:1–2.)
 Kuljettuaan Kidronin laakson poikki he istuivat Öljymäelle. Temppeli oli kokonaisuudessaan 
heidän näköpiirissään ilta-auringon hehkuessa sen kultaisilla seinillä. Ollessaan nyt yksin Jee-
suksen kanssa opetuslapsille tuli tilaisuus kysyä: ”[M]illoin se kaikki tapahtuu[?] Mikä on merk-
kinä sinun tulostasi ja tämän maailman lopusta” (Matt. 24:3)? Jeesuksen vastaus ja sitä seuran-
neet viisi vertausta kehottivat heitä pysymään uskollisina – katsomaan ja tekemään työtä! Hän 
varoitti heitä valtakuntansa kansanliikettä uhkaavista vaaroista.

Lue Matt. 24:1–25:46; Mark. 13:1–37; Luuk. 21:5–36
 Jerry D. Thomas, Messiah tai Ellen White, Rakkaudella Isältä, luvut 69–70

Olkaa valppaita

Kolmesti Jeesus varoitti valheellisuudesta. Mistä hän oli erityisen huolissaan?

1.  Matt. 24:4–8

2.  Matt. 24:914

3.  Matt. 24:15–28

Jeesuksen ennustama hävitys sai opetuslapset pelkäämään. Mikäli tuollainen sekasorto valtaisi 
Jerusalemin lopunaikana, mistä he tunnistaisivat hänet: mikä tulisi olemaan merkki hänen takai-
sintulostaan?1 Kuvaten tulevaisuudennäkymiä Jeesus ennusti roomalaisten vuonna 70 jKr. teke-
män Jerusalemin piirityksen ja tuhon. Hän kertoi myös omasta loistokkaasta takaisintulostaan.
 Juutalaisten kapinoidessa roomalaisia vastaan selootit eli kiivailijat onnistuivat kansalliskiih-
kon vallassa valloittamaan 430 metrin korkeudella sijainneen Masadan linnakkeen vuonna 66 
jKr. Juutalaisten kapina, johon liittyivät Rooman legioonien ahdistelu ennen Jerusalemin valloi-
tusta, Flavius Silvan johtaman kymmenennen legioonan suorittaman Masadan piirityksen vas-
tustaminen, johtajansa Eleasar ben Jairin rohkeus ja 960 miehen, naisen ja lapsen joukkokuo-
lema, on kokonaisuudessaan traaginen tositarina.
 Jeesus oli varoittanut: ”Kun te näette Jerusalemin olevan sotajoukkojen piirittämä, silloin tie-
dätte, että sen hävitys on lähellä. Silloin on kaikkien Juudeassa asuvien paettava vuorille. Nii-
den, jotka ovat kaupungissa, on lähdettävä sieltä, eikä maaseudulla olevien pidä tulla kaupun-
kiin.” (Luuk. 21:20–22.) Heidän ei tullut tehdä vastarintaa vaan yksinkertaisesti paeta!



191

 Heidän tilaisuutensa oli tullut kun Cestius veti joukkonsa pois Jerusalemista antaen täten tar-
peeksi aikaa niille, jotka muistivat Jeesuksen sanat, paeta kaupungista ja Jordanin alueelta Pe-
laan ja Pereaan2 ennen kuin kenraali Titus palaisi ja tuhoaisi kaupungin ja temppelin kokonaan.

Jeesuksen lupaus hänen kunniakkaasta paluustaan on aivan yhtä pitävä ja varma kuin hänen 
ennustuksensa Jerusalemin tuhosta. Opetuslapset halusivat tietää, mikä olisi merkkinä. Mistä 
he tunnistaisivat hänet? Matt. 24:29–31

Mitä Jeesus halusi erityisesti saada heidät ymmärtämään? Matt. 24:32–41

Tarkkailkaa ja työskennelkää

Jeesus ei halunnut, että hänen kansanliikkeensä johtajat eivät ymmärtäisi, mitä hän puhui. Hän 
kertoi viisi vertausta alleviivatakseen viestiään. ”Valvokaa siis, sillä te ette tiedä, minä päivänä 
teidän Herranne tulee” (Matt. 24:42). Mitä keskeisiä ajatuksia hän toisti? Sen lisäksi, että hän 
painotti tarkkailemista – mitä muuta seikkaa Jeesus painotti?

1. Talonomistaja ja hänen palvelijansa (Mark. 13:33–37)

2. Talonomistaja ja varas (Matt. 24:43–44)

3. Uskollinen ja viisas palvelija (Matt. 24:45–51)

4. 10 morsiusneitoa odottamassa sulhasta (Matt. 25:1–13)
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5. Liikemies, joka luotti omaisuutensa palvelijoittensa hoitoon (Matt. 25:14–30)

Olkaa työssänne kestäviä

Jeesuksen viesti hänen kansanliikkeensä johtajille on selvä: tarkkailkaa ja työskennelkää sa-
donkorjuupellolla. Pehmeän ilta-auringon peittäessä kaupungin ja temppelin valollaan, Jeesus 
päätti keskustelunsa kansanliikkeensä johtajien kanssa. Hän oli lähtenyt temppelistä viimeistä 
kertaa. Hän puhui tuomiosta. Matt. 25:31–46

Ensimmäisellä vierailullaan temppelissä Jeesus oli ilmoittanut olevansa itse todellinen temppeli, 
joka paransi ja tarjosi anteeksiantoa toimittaen täten temppelin virkaa niin köyhille kuin rikkaille-
kin, juutalaisille ja pakanoille. Pohdi hänen toimintansa vaikutuksia.

Lähtiessään temppelistä viimeisen kerran tuona tiistai-iltapäivänä Jeesus oli sanonut: ”teidän 
temppelinne on jäävä asujaa vaille. – – [T]e ette minua tästedes näe ennen kuin sanotte: ’Siu-
nattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä!’” (Matt. 23:38–38.) Hänen seuraajiensa tuli jat-
kaa hänen työtään temppelinä, parantaen ja tarjoten anteeksiantoa ihmisille. Tämän jälkeen hän 
sitoi heidän ikuisuutensa kohtalon siihen, mitä he tekivät ”yhdelle näistä vähäisimmistä veljistä-
ni” (Matt. 25:40).

Eteemme piirtyy väkevä ja henkeäsalpaava kuva: Ihmisen Poika istuu taivaallisella valtaistuimel-
laan enkelten ympäröimänä, julistamassa tuomion joko ikuiseen rangaistukseen tai ikuiseen 
elämään (Matt. 25:46). Keitä nämä ”vähäisimmät veljeni” voisivat olla?3

•	 Voisivatko	he	olla	köyhiä	ja	tarvitsevia,	marginaaliryhmän	edustajia?

•	 Voisivatko	he	olla	opetuslapsia?

Matteuksen evankeliumissa Jeesuksen veljillä tarkoitettiin aina hänen opetuslapsiaan.4 Hän lä-
hetti kaksitoista opetuslastaan (Matt. 10:1–42) ilman rahaa, ruokaa, juomaa, vaatteita tai kotia, 
pidätyksen uhallakin, sanoen heille: ”Joka ottaa vastaan teidät, ottaa vastaan minut, ja joka ot-
taa minut vastaan, ottaa vastaan sen, joka on minut lähettänyt” (Matt. 10:40). Matteuksen evan-
keliumin luvuissa 10 ja 25 usko ja oikeus liittyvät yhteen, niiden palkka on samanlainen: ”Ja joka 
antaa yhdellekin näistä vähäisistä maljallisen raikasta vettä vain siksi, että tämä on opetuslapsi – 
totisesti: hän ei jää palkkaansa vaille.” (Matt. 10:42 vrt. 25:40.) Pelastus on riippuvainen henki-
lön vastauksesta julistettuun evankeliumiin.5 Jeesus kannusti opetuslapsiaan työskentelemään 
uupumatta: tekemään uusia opetuslapsia.
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Tarkkailua ja työn tekemistä – kulovalkean tavoin leviävän kansanliikkeen perusperiaate

Meidän ei tule vaikuttua suurista rakennuksista. Herodeksen temppeli oli suuri ja mahtava, kul-
lalla päällystetty. Kuitenkin se tuhoutui. Seremoniat ja rituaalit olivat teatraalisia ja mukaansatem-
paavia, mutta nekin häviäisivät. Meidän ei tule antaa sodan tai taistelun äänten, synkkien päi-
vien, verikuiden tai tähtisateiden jäytää meitä. Jeesus käski kansanliikkeensä johtajia olemaan 
valppaita, mutta keskittymään silti heidän tehtäväänsä opetuslapseuttaa. Heidän tuli olla valp-
paita ja jatkaa työntekoa!

Mitä tulee saada aikaiseksi keskellä jatkuvaa sekasortoa? Matt. 24:14

Mikä ominaisuus saa Jeesukselta täyden tuen? Matt. 25:21, 23

Kuinka tuomion julistaminen havainnollistaa hänen valtakuntansa maailman arvojen kanssa täy-
sin päinvastaista arvomaailmaa? Matt. 25:31–46

Jakaminen

Keskustele ystäviesi kanssa siitä, mikä merkitys kansanliikkeelle on uskollisuudella valppau-
dessa ja työn tekemisessä.

Mitä sinä voit jakaa niiden henkilöiden kanssa, joita kannustat ryhtymään Jeesuksen opetus-
lapsiksi?

1 Hans LaRondelle selittää semeion-sanan merkitsevän: mistä tiedämme sen olevan sinä?
2 Pixner 2005:70; katso myös George R. Knight, Matthew: The Gospel of the Kingdom, The Abundant Life Amplifier, Pacific Press, 

1994:238, 239.
3 Tutustuaksesi kolmeen eri vaihtoehtoon katso Andy Horvath, ‘What You Probably Don’t Know about “The Least of These”’, Christiani-

ty  Today Weekly Newsletter, 6 March 2015, http://www.christianitytoday.com/ct/2015/march-web-only/what-you-probably-dont-know-
about-least-of-these.html?utm_source=ctweekly-html&utm_medium=Newsletter&utm_term=9641684&utm_content=339834238&utm_ 
campaign=2013. Horvath sulkee pois juutalaiset tai Israelin valtion mahdollisina vaihtoehtoina, ja niinpä tämä materiaali keskittyy vain 
kahteen jäljelle jäävään vaihtoehtoon. 

4 Katso Matteus 12:48–50 ja 28:10.
5 Tutustu lisää tämän kappaleen ideoihin: Horvath 2015.


