Uskossa valvominen / valvomattomuus
1.) Hoidossa oleva Herrasuhde
Jeesus antaa ohjeet meille uskovina, miten häntä tulee seurata ja siten valvoa
-

-

-

-

Matt.16:13-19
Matt.10:37-39
Matt.11:28-30
Matt.7:24-29
Joh.12:44-50
Joh.7:37-39
Matt.26:31
Luuk.21:34-38
Heb.10:27,
Ilm.3:2-3
Mark.12:24-27
Mark.7:20-23

Vahva perusta uskolle ja Herrasuhteelle
Ketä me todella rakastamme
Jeesuksen seuraamine levosta käsin
Jumalan Sanan merkitys Herrasuhteelle, Kylväjävertaus: Matt.13:1-23
Jeesuksen Sanan vastaanottaminen (Jeesus huusi)
Tulevaisuus Pyhän Hengen vaikutuksen alaisuudessa (Jeesus huusi)
Valvominen rukouksessa
Valvominen lopunajan tähden (ja koko luku Luuk.21)
Valvokaamme toinen toistamme Heb.13:17
Jos et valvo, niin minä tulen kuin varas
Eksyksiin joutuminen
Ihmisen liha on heikko, valvomattomasta sydämessä on pahaa: Ja hän

sanoi: "Mikä ihmisestä lähtee ulos, se saastuttaa ihmisen. 21 Sillä sisästä, ihmisten sydämestä,
lähtevät pahat ajatukset, haureudet, varkaudet, murhat, 22 aviorikokset, ahneus, häijyys, petollisuus,
irstaus, pahansuonti, jumalanpilkka, ylpeys, mielettömyys. 23 Kaikki tämä paha lähtee sisästä ulos ja
saastuttaa ihmisen."
Room.8:13-15 Sillä jos te lihan mukaan elätte, pitää teidän kuoleman; mutta jos te Hengellä
kuoletatte ruumiin teot, niin saatte elää. 14 Sillä kaikki, joita Jumalan Henki kuljettaa, ovat Jumalan
lapsia. 15 Sillä te ette ole saaneet orjuuden henkeä ollaksenne jälleen pelossa, vaan te olette saaneet
lapseuden hengen, jossa me huudamme: "Abba! Isä!"

Ilm.16:15

Autuas se joka valvoo

Esimerkkinä Jeesuksen opetuslapset. === Riippuvaisuus Jeesuksesta

-

Matt.4:18-22
Jeesus kutsui seuraajakseen
Matt.23:8,
Jeesus opetti heitä Vuorisaarna: Matt.5:1--Matt.7:29, Joh.13:13
Matt.10:1
Jeesus valtuutti heidät toimimaan
Matt.10:5
Jeesus lähetti opetuslapset
Matt.10:5-6
Jeesus ohjasi minne piti mennä
Matt.10:9-10
Jeesus antoi opastuksen miten piti varustautua
Matt.10:7
Jeesus neuvoi, mitä piti puhua
Matt.10:8,11-13 Jeesus neuvoi, miten piti toimia
Matt.10:14-15
Jeesus antoi ohjeen siitä miten piti toimia jos sanomaa ei otettu
vastaan
Matt.10:16-23-26 Jeesus lähetti heidät lampaina susien keskelle – vainot mahdollisia
Matt.10:24-31
Vastustusta ei sovi pelätä
Luuk.22:31
Jeesus rukoili opetuslasten puolesta
Matt.10:32-33
Jeesuksen tunnustaminen ihmisten edessä // kieltäminen
Mark.13:28-37 Jeesus sanoo viikunapuun tuoreesta oksasta vertauksen ja samalla
sanoo kaikille Valvokaa!
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2.)
-

-

-

Uskonyhteys Kristus-ruumiissa
Room.3:19-26 Se Jumalan vanhurskaus, joka uskon kautta Jeesukseen tulee kaikkiin
ja kaikille, jotka uskovat !!!!
Joh.17:20-23 Jeesus rukoili yhteyttä uskoville (Room.4:18-23-25)
Mutta en minä rukoile ainoastaan näiden edestä, vaan myös niiden edestä, jotka heidän
sanansa kautta uskovat minuun, 21 että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet
minussa ja minä sinussa, että hekin meissä olisivat, niin että maailma uskoisi, että sinä
olet minut lähettänyt. 22 Ja sen kirkkauden, jonka sinä minulle annoit, minä olen antanut
heille, että he olisivat yhtä, niinkuin me olemme yhtä – 23 minä heissä, ja sinä minussa –
että he olisivat täydellisesti yhtä, niin että maailma ymmärtäisi, että sinä olet minut
lähettänyt ja rakastanut heitä, niinkuin sinä olet minua rakastanut
Ap.t.2:42-47
He pysyivät keskinäisessä yhteydessä
Ap.t.4:23-35
Ja uskovaisten suuressa joukossa oli yksi sydän ja yksi sielu
2.Kor.4:13-18
Koska meillä on sama uskon Henki…
1.Joh.5:1-5
Voitto, joka on maailman voittanut, meidän uskomme
1.Kor.1:10-16
Olisitte kaikki puheessa yksimieliset
2.Kor.23-24
Ei niin, että tahdomme vallita teidän uskoanne
Jaak.2:1-7
Usko Kristukseen ei sellainen, joka katsoo henkilöön
Ef. 4:1-3-6
Hengen yhteys rauhan siteellä
Room.1:8-13
Yhteinen usko virkistää, teidän uskoanne mainitaan…
1.Kor.12:4-7
Kullekin annetaan Hengen ilmoitus yhteiseksi hyödyksi – (esim.)
1.Kor.12:12-28 Kristus-ruumis opetus Paavalin kautta seurakunnalle
2.Kor.8:7-15
Teillä on ylenpalttisesti kaikkea, uskoa, sanaa, tietoa…
Fil.3.12-16
Kunhan vain vaellamme samaa tietä
Flm.4-7
Usko, joka on meille yhteinen
2.Kor.9.10-13
Yhteys puutteessa olevien avustamisessa tuo hedelmää
Fil.2:1-4
Sama mieli, sama rakkaus jne.
1.Joh.1:1-3
Yhteys Isään, toivomus toisten kanssa yhteydestä
1.Piet.1:8-9
Uskon päämääränä on pelastus !
1.Joh.5-10
Anteeksiantamus tuo yhteyden
Gal.5:19-21
Mutta lihan teot ovat ilmeiset, ja ne ovat: haureus, saastaisuus,
irstaus, 20 epäjumalanpalvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonet,
eriseurat, lahkot, 21 kateus, juomingit, mässäykset ja muut senkaltaiset, joista teille
edeltäpäin sanon, niin kuin jo ennenkin olen sanonut, että ne, jotka semmoista
harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa.
2.Kor.6:14-18
Yhteys uskovan ja ei uskovan välillä
Älkää antautuko kantamaan vierasta iestä yhdessä uskottomien kanssa; sillä mitä
yhteistä on vanhurskaudella ja vääryydellä? Tai mitä yhteyttä on valkeudella ja
pimeydellä? 15 Ja miten sopivat yhteen Kristus ja Beliar? Tai mitä yhteistä osaa
uskovaisella on uskottoman kanssa? 16 Ja miten soveltuvat yhteen Jumalan temppeli ja
epäjumalat? Sillä me olemme elävän Jumalan temppeli, niin kuin Jumala on sanonut:
"Minä olen heissä asuva ja vaeltava heidän keskellään ja oleva heidän Jumalansa, ja he
ovat minun kansani". 17 Sen tähden: "Lähtekää pois heidän keskeltänsä ja erotkaa
heistä, sanoo Herra, älkääkä saastaiseen koskeko; niin minä otan teidät huostaani 18 ja
olen teidän Isänne, ja te tulette minun pojikseni ja tyttärikseni, sanoo Herra,
Kaikkivaltias".
2

-

Room.9:30-33
Ero on uskolla ja uskonnollisuudella alusta asti. Mitä me siis
sanomme? Että pakanat, jotka eivät tavoitelleet vanhurskautta, ovat saavuttaneet
vanhurskauden, mutta sen vanhurskauden, joka tulee uskosta; 31 mutta Israel, joka
tavoitteli vanhurskauden lakia, ei ole sitä lakia saavuttanut. 32 Minkä tähden? Sen
tähden, ettei se tapahtunut uskosta, vaan ikään kuin teoista; sillä he loukkaantuvat
loukkauskiveen, 33 niin kuin kirjoitettu on: "Katso, minä panen Siioniin loukkauskiven ja
kompastuksen kallion, ja joka häneen uskoo, se ei häpeään joudu".
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3. Aarreaittoina Jumalan Sana ja Rukous
1.) Jeesus sanoi: ”Kirjoitettu on”, ja perusti puheensa jo ilmoitettuun Sanaan.
2.) Jumalan suusta tullut jokainen Sana antaa elämän.
Matt.4:3 3 Silloin kiusaaja tuli hänen luoksensa ja sanoi hänelle: "Jos sinä olet Jumalan Poika, niin
käske näiden kivien muuttua leiviksi". 4 Mutta hän vastasi ja sanoi: "Kirjoitettu on: 'Ei ihminen elä
ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee'."
3.) Elämän rakentaminen kestävälle Sanan kalliolle.
Matt.7:24-27 24 Sen tähden on jokainen, joka kuulee nämä minun sanani ja tekee niiden
mukaan, verrattava ymmärtäväiseen mieheen, joka huoneensa kalliolle rakensi. 25 Ja
rankkasade lankesi, ja virrat tulvivat, ja tuulet puhalsivat ja syöksyivät sitä huonetta vastaan, mutta
se ei sortunut, sillä se oli kalliolle perustettu. 26 Ja jokainen, joka kuulee nämä minun sanani eikä
tee niiden mukaan, on verrattava tyhmään mieheen, joka huoneensa hiekalle rakensi. 27 Ja
rankkasade lankesi, ja virrat tulvivat, ja tuulet puhalsivat ja syöksähtivät sitä huonetta vastaan, ja
se sortui, ja sen sortuminen oli suuri."
4.) Uskossa vastaanotettu Jumalan Sana parantaa. Suuri uskon esimerkki.
Matt.8:8-10 8 Mutta sadan päämies vastasi ja sanoi: "Herra, en minä ole sen arvoinen, että tulisit
minun kattoni alle; vaan sano ainoastaan sana, niin minun palvelijani paranee. 9 Sillä minä
itsekin olen toisen vallan alainen, ja minulla on sotamiehiä käskyni alaisina, ja minä sanon tälle:
'Mene', ja hän menee, ja toiselle: 'Tule', ja hän tulee, ja palvelijalleni: 'Tee tämä', ja hän tekee." 10
Tämän kuultuaan Jeesus ihmetteli ja sanoi niille, jotka häntä seurasivat: "Totisesti minä sanon
teille: en ole kenelläkään Israelissa löytänyt näin suurta uskoa.
5.) Jeesus ajoi riivaajat ulos Sanalla.
Matt.8:16-17 16 Mutta illan tultua tuotiin hänen tykönsä monta riivattua. Ja hän ajoi henget
ulos sanalla, ja kaikki sairaat hän paransi; 17 että kävisi toteen, mikä on puhuttu profeetta Esaiaan
kautta, joka sanoo: "Hän otti päällensä meidän sairautemme ja kantoi meidän tautimme".
6.) Jeesuksen Sanassa on Henki ja elämä.
Joh.6:63 Henki on se, joka eläväksi tekee; ei liha mitään hyödytä. Ne sanat, jotka minä
olen teille puhunut, ovat henki ja ovat elämä. Joh 6 Jeesus on elämän leipä.
7.) Ei kukaan muu voi antaa iankaikkisen elämän Sanoja kuin Jumala, Jeesus.
Joh.6:67-69 67 Niin Jeesus sanoi niille kahdelletoista: "Tahdotteko tekin mennä pois?"
68 Simon Pietari vastasi hänelle: "Herra, kenen tykö me menisimme? Sinulla on iankaikkisen
elämän sanat; 69 ja me uskomme ja ymmärrämme, että sinä olet Jumalan Pyhä."
8.) Jeesuksen Sanassa pysyen tullaan opetuslapsiksi ja opitaan tuntemaan totuus.
Joh.31-32 31 Niin Jeesus sanoi niille juutalaisille, jotka uskoivat häneen: "Jos te pysytte minun
sanassani, niin te totisesti olette minun opetuslapsiani; 32 ja te tulette tuntemaan
totuuden, ja totuus on tekevä teidät vapaiksi".
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9.) Jeesuksen ja hänen sanojensa häpeämisellä ihmisten edessä on vakava seuraus.
Luuk.9:26 26 Sillä joka häpeää minua ja minun sanojani, sitä Ihmisen Poika on häpeävä, kun
hän tulee omassa ja Isänsä ja pyhäin enkelien kirkkaudessa.
10.) Jeesus tuli pelastamaan maailman Sanalla, jonka Isä oli antanut puhuttavaksi
ihmisten pelastusta varten.
Joh.12:46-50 46 Minä olen tullut valkeudeksi maailmaan, ettei yksikään, joka minuun uskoo, jäisi
pimeyteen. 47 Ja jos joku kuulee minun sanani eikä niitä noudata, niin häntä en minä tuomitse;
sillä en minä ole tullut maailmaa tuomitsemaan, vaan pelastamaan maailman. 48 Joka katsoo
minut ylen eikä ota vastaan minun sanojani, hänellä on tuomitsijansa: se sana, jonka
minä olen puhunut, se on tuomitseva hänet viimeisenä päivänä. 49 Sillä en minä itsestäni
ole puhunut, vaan Isä, joka on minut lähettänyt, on itse antanut minulle käskyn, mitä minun pitää
sanoman ja mitä puhuman. 50 Ja minä tiedän, että hänen käskynsä on iankaikkinen elämä. Sen
tähden, minkä minä puhun, sen minä puhun niin, kuin Isä on minulle sanonut."
11.) 1.Moos.3:1,4 Käärme petti valheilla Eevan tekemään syntiä ja tuli ero Jumalasta.
Mutta käärme oli kavalin kaikista kedon eläimistä, jotka Herra Jumala oli tehnyt; ja se sanoi
vaimolle: "Onko Jumala todellakin sanonut: 'Älkää syökö kaikista paratiisin puista'?" 4 Niin käärme
sanoi vaimolle: "Ette suinkaan kuole; 5 vaan Jumala tietää, että sinä päivänä, jona te siitä syötte,
aukenevat teidän silmänne, ja te tulette niinkuin Jumala tietämään hyvän ja pahan".

3. Aarreaittoina Jumalan Sana ja Rukous
1.)Valvova rukous, jonka Jeesus perusteli, miksi tulee rukoilla
Luuk.21:34-36 34 Mutta pitäkää vaari itsestänne, ettei teidän sydämiänne raskauta päihtymys ja juoppous
eikä elatuksen murheet, niin että se päivä yllättää teidät äkkiarvaamatta 35 niin kuin paula; sillä se on
saavuttava kaikki, jotka koko maan päällä asuvat. 36 Valvokaa siis joka aika ja rukoilkaa, että saisitte
voimaa paetaksenne tätä kaikkea, mikä tuleva on, ja seisoaksenne Ihmisen Pojan edessä."
Matt.26:40-41 40 Ja hän tuli opetuslasten tykö ja tapasi heidät nukkumasta ja sanoi Pietarille: "Niin ette
siis jaksaneet yhtä hetkeä valvoa minun kanssani! 41 Valvokaa ja rukoilkaa, ettette joutuisi kiusaukseen;
henki tosin on altis, mutta liha on heikko."
2.) Kammiorukous on arvokas.
Matt:6:6 Vaan sinä, kun rukoilet, mene kammioosi ja sulje ovesi ja rukoile Isääsi, joka on salassa; ja sinun
Isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle.
3.) Isä meidän rukous
Matt.6:9-13 9 Rukoilkaa siis te näin: Isä meidän, joka olet taivaissa! Pyhitetty olkoon sinun nimesi; 10
tulkoon sinun valtakuntasi; tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niinkuin taivaassa; 11 anna meille
tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme; 12 ja anna meille meidän velkamme anteeksi, niinkuin mekin
annamme anteeksi meidän velallisillemme; 13 Äläkä saata meitä kiusaukseen; vaan päästä meidät pahasta,
sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Amen.
4.) Ei monisanaisia tyhjiä rukouksia.
Matt.6:7-8 7 Ja kun rukoilette, niin älkää tyhjiä hokeko niin kuin pakanat, jotka luulevat, että heitä heidän
monisanaisuutensa tähden kuullaan. 8 Älkää siis olko heidän kaltaisiaan; sillä teidän Isänne kyllä tietää, mitä
te tarvitsette, ennenkuin häneltä anottekaan.
5.) Tulee rukoilla työmiehiä Jumalan elopellolle.
Matt.9:36-38 36 Ja nähdessään kansanjoukot hänen tuli heitä sääli, kun he olivat nääntyneet ja hyljätyt
niinkuin lampaat, joilla ei ole paimenta. 37 Silloin hän sanoi opetuslapsillensa: "Eloa on paljon, mutta
työmiehiä vähän. 38 Rukoilkaa siis elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä elonkorjuuseensa."

4

6.) Jeesus kiitti ja ylisti Isää.
Matt.11:25-26 25 Siihen aikaan Jeesus johtui puhumaan sanoen: "Minä ylistän sinua, Isä, taivaan ja maan
Herra, että olet salannut nämä viisailta ja ymmärtäväisiltä ja ilmoittanut ne lapsenmielisille. 26
Niin, Isä, sillä näin on sinulle hyväksi näkynyt.
7.) Tulisi aina kiittää Jumalaa ja Isää kaikesta. 18 Älkääkä juopuko viinistä, sillä siitä tulee irstas
meno, vaan täyttykää Hengellä, 19 puhuen keskenänne psalmeilla ja kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla,
veisaten ja laulaen sydämessänne Herralle, 20 kiittäen aina Jumalaa ja Isää kaikesta meidän Herramme
Jeesuksen Kristuksen nimessä.21 Ja olkaa toinen toisellenne alamaiset Kristuksen pelossa.
8.) Rukoillen on mahdollista valvoa, että Jumala avaisi puhujalle Sanan oven!
Kol.4:2-4 2 Olkaa kestäväiset rukouksessa ja siinä kiittäen valvokaa, 3 rukoillen samalla
meidänkin edestämme, että Jumala avaisi meille sanan oven puhuaksemme Kristuksen salaisuutta,
jonka tähden minä myös olen sidottuna, 4 että minä sen ilmoittaisin, niin kuin minun tulee puhua.
9.) Uskonrukouksen mahdollisuus.
Mark.11:23-25 "Pitäkää usko Jumalaan. 23 Totisesti minä sanon teille: jos joku sanoisi tälle vuorelle:
'Kohoa ja heittäydy mereen', eikä epäilisi sydämessään, vaan uskoisi sen tapahtuvan, minkä hän
sanoo, niin se hänelle tapahtuisi. 24 Sen tähden minä sanon teille: kaikki, mitä te rukoilette ja anotte,
uskokaa saaneenne, niin se on teille tuleva. 25 Ja kun te seisotte ja rukoilette, niin antakaa anteeksi, jos
kenellä teistä on jotakin toistansa vastaan, että myös teidän Isänne, joka on taivaissa, antaisi teille anteeksi
teidän rikkomuksenne."
10.) Sopimusrukous kahden uskovan mahdollisuus.
Matt.18:19-20 19 Vielä minä sanon teille: jos kaksi teistä maan päällä keskenään sopii mistä asiasta
tahansa, että he sitä anovat, niin he saavat sen minun Isältäni, joka on taivaissa. 20 Sillä missä kaksi tahi
kolme on kokoontunut minun nimeeni, siinä minä olen heidän keskellänsä."
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