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Myös historiallinen ympäristö voidaan tietää melko varmasti. Kuvaillessaan ensimmäisen 

vuosisadan juutalaisia häitä D.A. Carson teoksessaan Expositor's Bible Commentary kuvaa 

asetelmaa näin: "Tavallisesti sulhanen lähti läheisten ystäviensä kanssa kotoaan morsiamen kotiin,

jossa oli erilaisia seremonioita, joita seurasi kulkue pitkin katuja - iltahämärän jälkeen – sulhasen 

kotiin.

Kymmenen neitsyttä voivat olla morsiusneitoja, jotka ovat avustaneet morsianta ja he odottavat 

kohtaavansa sulhasen, kun hän tulee morsiamen talosta... Jokaisen kulkueen jäsenen odotettiin 

kantavan omaa soihtuaan. Soihduttomia pidettiin juhlan häiritsijöinä tai jopa rosvoina. Juhlamenot, 

jotka saattoivat kestää useita päiviä, alkoivat muodollisesti sulhasen talossa." Soihtu oli joko 

lamppu, jossa oli pieni öljysäiliö ja sydänlanka, tai keppi, jonka päässä oli öljyllä kasteltu rätti, joka 

piti välillä kastella uudelleen liekin ylläpitämiseksi.

Tulkinnallisesti on merkityksellistä, mikä Kristuksen paluu on kyseessä? Onko se hänen paluunsa 

seurakunnan tempausta varten, vai hänen paluunsa perustamaan tuhatvuotinen valtakunta  

Ahdistuksen lopussa? Dispensationistiset tutkijat ovat eri mieltä tästä kysymyksestä, eikä tähän 

kysymykseen pyritä vastaamaan tässä. Riippumatta siitä, kummasta paluusta on kyse, tästä tulee 

ottaa opiksi kummassakin tapauksessa.

Vertauksen yleinen ja helposti nähtävissä oleva sanoma on, että Kristus palaa tuntemattolla 

hetkellä ja että hänen kansansa on oltava valmiina. Valmiina oleminen tarkoittaa valmistautumista 

mihin tahansa, mitä elämässämme tapahtuu ja katseemme pitämistä aina kiinnitettynä 

Jeesukseen, samalla kun innokkaasti odotamme hänen tulemustaan. Se tosiasia, että kaikki 

neitsyet nukkuivat, kun kutsu tuli, osoittaa, ettei sillä ole väliä, mitä Kristuksen palatessa olemme 
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tekemässä.   

Voimme olla töissä, syömässä, nukkumassa tai vapaa-ajan harrastuksissa. Mitä tahansa se onkin, 

meidän on tehtävä se niin, että meidän ei tarvitse "panna asioita kuntoon" (saada lisää öljyä), kun 

Hän tulee. Tämä koskee joko Kristuksen tulemusta seurakunnalleen tai Ahdistuksen pyhille, kun he

odottavat Hänen toista tulemustaan.

Valmius Kristuksen paluuseen liittyy lopulta yhteen tärkeään asiaan, joka ilmenee useilla 

elämämme alueilla. Jos haluamme olla valmiita Kristuksen paluuseen, meidän on 

uudestisynnyttävä pelastavan uskon kautta Jeesukseen Kristukseen... Hänen kuolemaansa, 

hautaamiseensa ja kirjaimelliseen ylösnousemukseensa kuolleista (Joh. 3:16; 14:6; Room. 10:9 ja 

10; 1. Kor. 15:1-4; Ef. 2:1-10). Pelastava usko Jeesukseen Kristukseen ilmenee elämämme 

jokaisella osa-alueella.

Hengen hedelmä (Gal. 5:22) alkaa näkyä. Halu suurempaan pyhyyteen ja vähempään syntiin tulee

näkyviin ja Hänen tulemuksensa johdonmukainen odottaminen leimaa elämäämme. Yksi parhaista

kohdista, joka ilmaisee, miltä pelastava armo ja usko näyttävät uskovan elämässä, on Tiitus 2:11-

14: "Sillä Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille”.

Se opettaa meitä sanomaan 'ei' jumalattomuudelle ja maailmallisille intohimoille ja elämään 

itsensähillitsevää, moraalista ja jumalista elämää tässä nykyisessä ajassa odottaessamme 

autuaallisen toivon täyttymistä ja suuren Jumalan ja Vapahtajamme Kristuksen Jeesuksen 

kirkkauden ilmestymistä, hänen, joka antoi itsensä meidän edestämme lunastaakseen meidät 

kaikesta laittomuudesta ja puhdistaakseen itselleen omaisuudeksi kansan, joka hyviä tekoja 

ahkeroitsee.”

Viisi neitsyttä, joilla on ylimääräistä öljyä, edustavat todella uudestisyntyneitä, jotka odottavat 

innokkaasti Kristuksen tulemusta. Heillä on pelastava usko ja he ovat päättäneet, että mitä ikinä 

tapahtuu, olipa kyseessä pitkä aika, tai epäsuotuisat olosuhteet, niin Jeesuksen palatessa he 

odottavat innokkaasti. Viisi neitsyttä ilman öljyä edustavat vääriä uskovia, jotka nauttivat 

kristiyhteisön eduista ilman todellista rakkautta Kristukseen. He ovat enemmän kiinnostuneet 

juhlasta kuin, että kaipaisivat nähdä yljän.

He toivovat, että heidän yhteytensä tosi uskoviin ("antakaa meille öljyänne" jakeessa 8) tuo heidät 

lopussa valtakuntaan. Asia ei tietenkään ole näin. Yhden ihmisen usko Jeesukseen ei voi pelastaa 

toista. Jakeiden 11 ja 12 "Herra, herra" ja "En tunne teitä" sopivat hyvin yhteen Jeesuksen 

kohdassa Mt. 7:21-23 vääriin uskoviin kohdistaman tuomion kanssa: ”Ei jokainen, joka sanoo 

minulle: 'Herra, Herra!', pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni 



tahdon. Moni sanoo minulle sinä päivänä: 'Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta 

ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta 

voimallista tekoa?' Ja silloin minä lausun heille julki: 'Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää 

pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät.'”

Toivottavasti meidän ei huomata ”lähteneen ostamaan" (jae 10), kun Kristus palaa. Ota nyt aikaa 

täyttääksesi lamppusi öljyllä ja ota ylimääräistä mukaan. Jatka odottamista ja valvomista ilolla.

HOW CAN I BE SAVED?

MARANATHA!
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