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Odottamaan taivaista hänen Poikaansa 
II 

 

 

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 

 

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 (meno) hänen luokseen, kunnes sieltä lähdette. 

 

Muita tärkeitä paikkoja joissa sanaa meno käytetään: 

 

Johannes 14:10 

10. Etkö usko, että minä olen Isässä, ja että Isä on minussa? Niitä sanoja, jotka minä 

teille puhun, minä en puhu itsestäni; ja Isä, joka minussa asuu (meno), tekee teot, 

jotka ovat hänen. 

 

Johannes 14:16 ja 17 

16. Ja minä olen rukoileva Isää, ja hän antaa teille toisen Puolustajan olemaan 

(meno) teidän kanssanne  iankaikkisesti,  

17. totuuden Hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska se ei näe häntä eikä 

tunne häntä; mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy (meno)  teidän tykönänne ja 

on teissä oleva. 

 

Johannes 14:25 ja 26 

25. Tämän minä olen teille puhunut ollessani (meno) teidän tykönänne.  

26. Mutta Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä on lähettävä minun nimessäni, hän 

opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut. 

 

”asuinsijaa” monē N2952 / S3438 (2x) on substantiivi verbistä meno 

 

[oikos N3108 / S3624 (114x) talo, koti, huone, perhekunta] 
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Johannes 14:2 ja 3 

2. Minun Isäni kodissa on monta asuinsijaa (monē). 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. 

 

Johannes 14:23 

Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: ”jos joku rakastaa minua, niin hän pitää minun 

sanani, ja minun Isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen tykönsä ja jäämme 

hänen tykönsä asumaan (monē). 

 

Johannes 14:23 (v. 1913) 

....ja teemme itsellemme asumuksen (monē) hänessä. 

 

Odottaminen on luja, pysyvä mielentila, se on ”hengailemista” Herran kanssa salaisessa 

paikassa. 

 

------ 

 

Muita sanoja jotka tarkoittavat ”odottaa”: 

 

prosdekhomai N3785 / S4327 (14x) ottaa vastaan, saada, hyväksyä, odottaa  

  

Markus 15:42 ja 43 

42. Ja kun jo oli tullut ilta, ja koska oli valmistuspäivä, se on sapatin aattopäivä,  

43. tuli Joosef, arimatialainen, arvossapidetty neuvoston jäsen, joka hänkin odotti 

(prosdekhomai) Jumalan valtakuntaa, rohkaisi mielensä ja meni sisälle Pilatuksen 

luo ja pyysi Jeesuksen ruumista. 

 

Tiitus 2:11–14 

11. Sillä Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille  

12. ja kasvattaa meitä, että me, hyljäten jumalattomuuden ja maailmalliset himot, 

eläisimme siveästi ja vanhurskaasti ja jumalisesti nykyisessä maailmanajassa,  

13. odottaessamme (prosdekhomai) autuaallisen toivon täyttymistä ja suuren 

Jumalan ja Vapahtajamme Kristuksen Jeesuksen kirkkauden ilmestymistä,  

14. hänen, joka antoi itsensä meidän edestämme lunastaakseen meidät kaikesta 

laittomuudesta ja puhdistaakseen itselleen omaisuudeksi kansan, joka hyviä tekoja 

ahkeroitsee. 

 

apekdekhomai N509 / S553 (7x) odottaa, ”Apekdekhomai ei ilmaisekaan vain yleensä 

odottamista, vaan kiihkeätä ja samalla kärsivällistä odottamista” NOVUM 5 s. 128 

 

Fil. 3:20 ja 21  

Mutta meillä on yhdyskuntamme taivaissa, ja sieltä me myös odotamme 

(apekdekhomai) Herraa Jeesusta Kristusta Vapahtajaksi,  

21. joka on muuttava meidän alennustilamme ruumiin kirkkautensa ruumiin 

kaltaiseksi sillä voimallaan, jolla hän myös voi tehdä kaikki itsellensä alamaiseksi.  
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1 Kor. 1:4–9 

4. Minä kiitän Jumalaani aina teidän tähtenne siitä Jumalan armosta, joka on annettu 

teille Kristuksessa Jeesuksessa,  

5. että kaikessa olette rikastuneet hänessä, kaikessa puheessa ja kaikessa tiedossa,  

6. sen mukaan kuin todistus Kristuksesta on teissä vahvistettu,  

7. niin ettei teiltä mitään puutu missään armolahjassa, teidän odottaessanne 

(apekdekhomai) meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen ilmestystä.  

8. Hän on myös vahvistava teitä loppuun asti, niin että te olette nuhteettomat meidän 

Herramme Jeesuksen Kristuksen päivänä. 

9. Jumala on uskollinen, hän, jonka kautta te olette kutsutut hänen Poikansa 

Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme, yhteyteen.  

 

 

 

 

 

 

 


