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Odottamaan taivaista hänen Poikaansa 
I 

 

 

I Tess. 1:9 & 10 

9. Sillä itse he kertovat meistä, millainen meidän tulomme teidän tykönne oli ja 

kuinka te epäjumalista käännyitte Jumalan tykö, palvelemaan elävää ja totista 

Jumalaa  

10. ja odottamaan taivaista hänen Poikaansa, jonka hän on herättänyt kuolleista, 

Jeesusta, joka pelastaa meidät tulevasta vihasta. 

 

Todellinen herätys vaatii nämä kaikki: 

1. Kääntymistä Jumalan tykö 

2. Kääntymistä pois epäjumalista 

3. Palvelemaan elävää ja totista Jumalaa 

4. Odottamaan taivaista hänen Poikaansa 

 

 

1. Kääntymistä Jumalan tykö: 

• uudestisyntyminen  

• ota vastaan Pyhä Henki  

• opiskele Raamattua 

 

2. Kääntymistä pois epäjumalista: 

Tee parannus, ja pyydä Herralta apua puhdistaa elämäsi kaikista epäjumalista: 

• Uskonnot esim. Buddhalaisuus, New Age, hindulaisuus, jooga jne 

• Elämäntapa esim. alkoholi ja muut riippuvuudet, himot 

• Laiskuus  

 

II Tess. 3:10–12 

10. ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sentähden 

etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua.  

11. Ja sentähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat 

valheen,  

12. että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet 

vääryyteen. 

 

• Uraputki 

 

Kol. 3:22–24 

22. Palvelijat, olkaa maallisille isännillenne kaikessa kuuliaiset, ei silmän-

palvelijoina, ihmisille mieliksi, vaan sydämen yksinkertaisuudessa peljäten Herraa.  

23. Kaikki, mitä teette, se tehkää sydämestänne, niinkuin Herralle eikä ihmisille,  

24. tietäen, että te saatte Herralta palkaksi perinnön; te palvelette Herraa Kristusta. 
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I Johannes 1:7–9 

7. Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niinkuin hän on valkeudessa, niin meillä 

on yhteys keskenämme, ja Jeesuksen Kristuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa 

meidät kaikesta synnistä.  

8. Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, niin me eksytämme itsemme, ja totuus ei 

ole meissä.  

9. Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän 

antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. 

 

Ef. 4: 29–32 

29. Mikään rietas puhe älköön suustanne lähtekö, vaan ainoastaan sellainen, mikä 

on rakentavaista ja tarpeellista ja on mieluista niille, jotka kuulevat.  

30. Älkääkä saattako murheelliseksi Jumalan Pyhää Henkeä, joka on teille annettu 

sinetiksi lunastuksen päivään saakka.  

31. Kaikki katkeruus ja kiivastus ja viha ja huuto ja herjaus, kaikki pahuus olkoon 

kaukana teistä.  

32. Olkaa sen sijaan toisianne kohtaan ystävällisiä, hyväsydämisiä, anteeksi-

antavaisia toinen toisellenne, niinkuin Jumalakin on Kristuksessa teille anteeksi 

antanut. 

 

3. Palvelemaan elävää ja totista Jumalaa 

• Ylistystä (kielillä puhuminen, laulaminen, kokoontuminen muiden uskovien kanssa).  

• Kysy Herralta joka aamu miten voit tänään palvella häntä, esim. rukoilemalla jonkun 

puolesta, auttamalla jotakuta tiettyä henkilöä 

• Kysy miten voit rakentaa Jumalan Valtakuntaa. 

 

4. Odottamaan taivaista hänen Poikaansa: 
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Anamenein N327 

Ana N267 vahvistaa merkitystä 

Meno N2829 pysyä, jäädä, viipyä, majailla, asua, odottaa 

 

Käytetty ensimmäisen kerran ”jääkää”: 

 

Matteus 10:11 

11. Ja mihin kaupunkiin tai kylään te tulettekin, tiedustelkaa, kuka siellä on 

arvollinen, ja jääkää hänen luokseen, kunnes sieltä lähdette. 

 

Johannes 14:2 ja 3 

2. Minun Isäni kodissa on monta asuinsijaa. Jos ei niin olisi, sanoisinko minä teille, 

että minä menen valmistamaan teille sijaa?  

3. Ja vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin ja otan teidät 

tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen. 

 

Hep. 4:1–3a 

Varokaamme siis, koska lupaus päästä hänen lepoonsa vielä pysyy varmana, ettei 

vain havaittaisi kenenkään teistä jääneen taipaleelle.  

2. Sillä hyvä sanoma on julistettu meille niinkuin heillekin; mutta heidän 

kuulemansa sana ei heitä hyödyttänyt, koska se ei uskossa sulautunut niihin, jotka 

sen kuulivat.  

3. Sillä me pääsemme lepoon, me, jotka tulimme uskoon… 

 

Hep. 4:11–16 

11. Ahkeroikaamme siis päästä siihen lepoon, ettei kukaan lankeaisi seuraamaan 

samaa tottelemattomuuden esimerkkiä.  

12. Sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään 

kaksiteräinen miekka ja tunkee lävitse, kunnes se erottaa sielun ja hengen, nivelet 

sekä ytimet, ja on sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija;  

13. eikä mikään luotu ole hänelle näkymätön, vaan kaikki on alastonta ja 

paljastettua hänen silmäinsä edessä, jolle meidän on tehtävä tili.  

14. Kun meillä siis on suuri ylimmäinen pappi, läpi taivasten kulkenut, Jeesus, 

Jumalan Poika, niin pitäkäämme kiinni tunnustuksesta.  

15. Sillä ei meillä ole sellainen ylimmäinen pappi, joka ei voi sääliä meidän 

heikkouksiamme, vaan joka on ollut kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin, 

kuitenkin ilman syntiä.  

16. Käykäämme sentähden uskalluksella armon istuimen eteen, että saisimme 

laupeuden ja löytäisimme armon, avuksemme oikeaan aikaan. 

 

Odottaminen on luja, pysyvä mielentila! 
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NOVUM IV, sivu 243 

 

9. Tiedettiin yleisesti, että apostolin tultua Tessalonikaan oli tapahtunut suuri 

muutos niissä, jotka ottivat evankeliumin vastaan. Sitä oli julistettu Hengen 

voimassa, ja ihmeitä tapahtui. Verbin preesensmuoto osoittaa, etteivät 

lähetyssaarnaajat olleet saaneet raportteja vain muutamista yksittäistapauksista, 

vaan että ihmeitä tapahtui usein. Ja parasta näissä tilannetiedotuksissa oli se, että ne 

olivat totuudenmukaisia! 

Tulomme ei viittaa ainoastaan siihen tapaan, jolla heidät oli otettu vastaan, vaan 

koko toiminta-aikaan. 

Ei riitä, että kuolleille epäjumalille sanotaan ei. Emme pysty elämään ei-kieltosanan 

varassa. Tessalonkialaiset olivat kääntyneet niistä pois ja ryhtyneet elämään ainoan 

tosi Jumalan mielen mukaisesti. 


