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Odottamaan taivaista hänen Poikaansa 
III 

 

Miten ja milloin Jeesus Kristus tulee takaisin? 
 

I Tess. 4:13–18 

Mutta me emme tahdo pitää teitä, veljet, tietämättöminä siitä, kuinka 

poisnukkuneiden on, ettette murehtisi niinkuin muut, joilla ei toivoa ole.  

14. Sillä jos uskomme, että Jeesus on kuollut ja noussut ylös, niin samoin on Jumala 

Jeesuksen kautta myös tuova poisnukkuneet esiin yhdessä hänen kanssaan.  

15. Sillä sen me sanomme teille Herran sanana, että me, jotka olemme elossa, jotka 

jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat 

nukkuneet.  

16. Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja 

Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin;  

17. sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan 

yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme 

aina olla Herran kanssa.  

18. Niin lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla. 

 

I Tess. 5:1–11 

Mutta aikakausista ja määrähetkistä ei teille, veljet, ole tarvis kirjoittaa;  

2. sillä itse te varsin hyvin tiedätte, että Herran päivä tulee niinkuin varas yöllä.  

3. Kun he sanovat: "Nyt on rauha, ei hätää mitään", silloin yllättää heidät yhtäkkiä 

turmio, niinkuin synnytyskipu raskaan vaimon, eivätkä he pääse pakoon.  

4. Mutta te, veljet, ette ole pimeydessä, niin että se päivä voisi yllättää teidät 

niinkuin varas;  

5. sillä kaikki te olette valkeuden lapsia ja päivän lapsia; me emme ole yön emmekä 

pimeyden lapsia.  

6. Älkäämme siis nukkuko niinkuin muut, vaan valvokaamme ja olkaamme raittiit.  

7. Sillä ne, jotka nukkuvat, ne yöllä nukkuvat, ja jotka juovat itsensä juovuksiin, ne 

yöllä juovuksissa ovat.  

8. Mutta me, jotka olemme päivän lapsia, olkaamme raittiit, ja olkoon pukunamme 

uskon ja rakkauden haarniska ja kypärinämme pelastuksen toivo.  

9. Sillä ei Jumala ole määrännyt meitä vihaan, vaan saamaan pelastuksen Herramme 

Jeesuksen Kristuksen kautta,  

10. joka on kuollut meidän edestämme, että me, valvoimmepa tai nukuimme, 

eläisimme yhdessä hänen kanssaan.  

11. Sentähden kehoittakaa toisianne ja rakentakaa toinen toistanne, niinkuin 

teettekin. 

 

Johanneksen Ilm. 3:1–3 

"Ja Sardeen seurakunnan enkelille kirjoita: 'Näin sanoo hän, jolla on ne Jumalan 

seitsemän henkeä ja ne seitsemän tähteä: Minä tiedän sinun tekosi: sinulla on se 

nimi, että elät, mutta sinä olet kuollut.  

2. Heräjä valvomaan ja vahvista jäljellejääneitä, niitä, jotka ovat olleet 

kuolemaisillaan; sillä minä en ole havainnut sinun tekojasi täydellisiksi Jumalani 

edessä.  
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3. Muista siis, mitä olet saanut ja kuullut, ja ota siitä vaari ja tee parannus. Jos et 

valvo, niin minä tulen kuin varas, etkä sinä tiedä, millä hetkellä minä sinun päällesi 

tulen. 

 

Ap.t. 1:6–11 

6. Niin he ollessansa koolla kysyivät häneltä sanoen: "Herra, tälläkö ajalla sinä 

jälleen rakennat Israelille valtakunnan?"  

7. Hän sanoi heille: "Ei ole teidän asianne tietää aikoja eikä hetkiä, jotka Isä oman 

valtansa voimalla on asettanut,  

8. vaan, kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette olemaan 

minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina 

maan ääriin saakka".  

9. Kun hän oli tämän sanonut, kohotettiin hänet ylös heidän nähtensä, ja pilvi vei 

hänet pois heidän näkyvistään.  

10. Ja kun he katselivat taivaalle hänen mennessään, niin katso, heidän tykönänsä 

seisoi kaksi miestä valkeissa vaatteissa;  

11. ja nämä sanoivat: "Galilean miehet, mitä te seisotte ja katsotte taivaalle? Tämä 

Jeesus, joka otettiin teiltä ylös taivaaseen, on tuleva samalla tavalla, kuin te näitte 

hänen taivaaseen menevän." 

 

"Ei ole teidän asianne tietää aikoja eikä hetkiä, jotka Isä oman valtansa voimalla on asettanut” 

 

”Samalla tavalla merkitsee, että Jeesuksen tulemus on oleva näkyvä, ruumiillinen ja 

kirjaimellinen, ja että hän tulee pilvessä” NOVUM 3 s. 15 

 

I Kor. 15:51–58 

51. Katso, minä sanon teille salaisuuden: emme kaikki kuolemaan nuku, mutta 

kaikki me muutumme,  

52. yhtäkkiä, silmänräpäyksessä, viimeisen pasunan soidessa; sillä pasuna soi, ja 

kuolleet nousevat katoamattomina, ja me muutumme.  

53. Sillä tämän katoavaisen pitää pukeutuman katoamattomuuteen, ja tämän 

kuolevaisen pitää pukeutuman kuolemattomuuteen.  

54. Mutta kun tämä katoavainen pukeutuu katoamattomuuteen ja tämä kuolevainen 

pukeutuu kuolemattomuuteen, silloin toteutuu se sana, joka on kirjoitettu: 

"Kuolema on nielty ja voitto saatu".  

55. "Kuolema, missä on sinun voittosi? Kuolema, missä on sinun otasi?"  

56. Mutta kuoleman ota on synti, ja synnin voima on laki.  

57. Mutta kiitos olkoon Jumalan, joka antaa meille voiton meidän Herramme 

Jeesuksen Kristuksen kautta!  

58. Sentähden, rakkaat veljeni, olkaa lujat, järkähtämättömät, aina innokkaat Herran 

työssä, tietäen, että teidän vaivannäkönne ei ole turha Herrassa. 

 

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. 
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Todellinen herätys, myös meissä päivittäin, vaatii nämä kaikki: 

1. Kääntymistä Jumalan tykö 

2. Kääntymistä pois epäjumalista 

3. Palvelemaan elävää ja totista Jumalaa 

4. Odottamaan taivaista hänen Poikaansa 

 

Olkaa lujat, sitkeät ja järkähtämättömät. ”Hengaile” Herran kanssa salaisessa paikassa 

päivittäin ja odota kiihkeästi, kärsivällisesti ja innokkaasti suuren Jumalan ja Vapahtajamme 

Kristuksen Jeesuksen kirkkauden ilmestymistä!  

 

 


