
Kaksi tietä ja kaksi kohtaloa, osa 10

AIHE: Kristuksen toinen tuleminen (ja seurakunnan ylöstempaus)

TARKASTELE Olemme jo nähneet Hebr. 9:28:ssa: “…samoin Kristuskin, kerran uhrattuna
ottaakseen pois monien synnit, on toistamiseen ilman syntiä ilmestyvä pelastukseksi niille, jotka häntä
odottavat” - salaisen tulemisen vain Hänen omiaan varten. 7 vuotta myöhemmin Hänet paljastetaan
kirkkaudessa ja Hän puuttuu tapahtumiin tuomiten synnin, Suuren Ahdistuksen 7 -vuotisen ajanjakson
lopulla.  Sen vuoksi, toisella tulemisella on kaksi puolta: ensiksi, tämän päivän aihe - kun Hän tulee
salaisesti hakemaan omiaan, seurakuntaa - ja hakemaan meitä taivaaseen. Jäljempänä, toisessa
vaiheessa, kun Hän ilmestyy kirkkaudessaan, Sana sanoo, että “kaikki silmät saavat nähdä hänet.”
Näitä kahta vaihetta tulevaisuudessa olevasta paluusta kuvataan vastaavasti sanoilla “Kointähti”  (Ilm.
22:16), ja “vanhurskauden aurinko” Mal. 4:1-3:ssa.  Katso kaaviosta näitä kahta kuvaa.

I. LUPAUS PALATA HAKEMAAN HÄNEN OMANSA

LUE  Joh. 14:1-6
1  "Älköön teidän sydämenne olko murheellinen. Uskokaa Jumalaan, ja uskokaa minuun.
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.
4  Ja mihin minä menen - tien sinne te tiedätte."
5  Tuomas sanoi hänelle: "Herra, me emme tiedä, mihin sinä menet; kuinka sitten tietäisimme tien?"
6  Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun
kauttani.

Nämä ovat ihania sanoja, jotka rohkaisivat opetuslapsia ja päättyvät lupaukseen: “Ja vaikka
minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä,
missä minä olen.” Tiitus 2:13:ssa, tätä lupausta kutsutaan uskovan “autuaallisen toivon täyttymiseksi”,
ja se antaa perustuksen kristityn täydelliselle pelastusvarmuudelle tänäänkin!  Päivät tulevat
muuttumaan yhä synkemmiksi, maailma syöksyy yhä kiihtyvämmällä vauhdilla kohti tuhoa, ja pahuus
lisääntyy, mutta se joka on pelastunut uskosta Kristukseen tietää, minne hän on menossa, “ja kirkkaus
odottaa häntä”, kuten laulu sanoo. Onko sinulla tämä toivo? Vai eikö sinulla ole ollenkaan sellaista
varmuutta?

II. YKSITYISKOHTIA HÄNEN PALUUSTAAN OMIAAN HAKEMAAN

LUE 1 Tess. 4:13-18
13  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.

Tämän kirjoituksen taustana oli Tessalonikan uskovien pelko koskien joidenkin vainoissa
kuolleiden uskovien kohtaloa. Paavali viittaa heihin niinä, “jotka ovat nukkuneet”. Tämä kuvaa
uskovia, jotka kuolevat - viitaten heidän ruumiisiinsa nukkumassa. Me näimme jo toisen esimerkin
Stafenuksen tapauksessa, joka “nukkui pois.”  Apt. 7:60

Jakeessa 13 on lohtua uskoville, mutta vakava varoitus pelastumattomille: kuoleminen tuntematta
Kristusta henkilökohtaisena Vapahtajanaan vie niiden joukkoon, “joilla ei toivoa ole”.  Kuinka kauheaa
joutua iankaikkisuuteen ilman toivoa!



Jae 14 Apostoli selittää, että jos me uskomme Jeesuksen kuolleen ja nousseen uudelleen, niin myös
noiden uskovien ruumiit tulevat nousemaan ylös. Heidän sielunsa ovat jo Kristuksen kanssa
kirkkaudessa, ja kun Kristus tulee hakemaan meitä, Hän tuo mukanaan niiden uskovien sielut, jotka
"nukkuvat Jeesuksessa.”  Myöhempänä hän selittää, että Hän nostaa heidän ruumiinsa, ja heidän
sielunsa yhtyvät heidän ylösnousseisiin ruumiisiinsa.

Jae 15 “sanomme teille Herran sanana,” on ilmaisu, johon on puettu kaikki mahdollinen valtuus ja
varmuus. Apostoli kuvaa yksityiskohtia järjestyksessään:
“me, jotka olemme elossa, jotka jäämme tänne Herran tulemukseen” ovat ne uskovat, jotka eivät ole
kuolleet, vaan elossa tässä maailmassa Hänen paluunsa hetkellä.
“emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet” tai, emme saavu taivaaseen ennen näitä
kuolleita, eikä heitä myöskään jätetä taakse, (mikä juuri oli tessalonikalaisten huoli).

Jae 16 Se osoittaa tapahtumien järjestyksen.  “Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon,
ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa.” Hän osoittaa kiistattoman ja vastustamattoman
valtansa kulkemalla taivaiden läpi saapuakseen yläilmoihin ja hakemaan tässä pois elävät uskovat ja
nukkuvat ruumiit. Saatanaa kutsutaan “ilmavallan hallitsijaksi”, mutta hänen on alistuttava Kristuksen
valtaan.  “Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin” ja me näemme elämän ylösnousemuksen
ensimmäisen vaiheen, kuten kaaviossa esitetään.

“sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan
pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin.”  Mikä valtava tapahtuma odottaa meitä! Miltä se tuntuu tulla
siihen kohtaamiseen rakastamamme Vapahtajamme kanssa, joka rakasti meitä niin paljon, että Hän
antoi henkensä meidän vuoksemme?
Tuo tapahtuma päättyy sanoin, “ja niin me saamme aina olla Herran kanssa,” ja se esittää meille
tulevan, pysyvän tilamme - iankaikkisesti Hänen läsnäolossaan.  Voitko kuvitella suurempaa kontrastia
tämän ja sen välillä, mikä tulee olemaan pelastumattomien loppu? Sitä on kuvattu 2 Tess. 1:9:ssä,
“Heitä kohtaa silloin rangaistukseksi iankaikkinen kadotus Herran kasvoista ja hänen voimansa
kirkkaudesta.”

Käsitätkö, että sinä tulet kohtaamaan jomman kumman näistä kohtaloista, riippuen siitä, miten
suhtaudut Jeesukseen?

Paavali päättää tämän raamatunkohdan tessalonikalaisia rohkaisevilla sanoilla - ja niiden
kautta myös kaikkia meitä, joilla on tämä sama kristillinen usko; “ja niin me saamme aina olla Herran
kanssa.”

Haluaisitko lähteä Kristuksen kanssa, kun hän palaa?

Paavali mainitsee, kuinka nämä samat tessalonikalaiset olivat valmistautuneet  ollakseen valmiit
Kristuksen tuloon. Voimme lukea 1 Tess. 1:9-10: “Sillä itse he kertovat meistä, millainen meidän
tulomme teidän tykönne oli ja kuinka te epäjumalista käännyitte Jumalan tykö, palvelemaan elävää ja
totista Jumalaa ja odottamaan taivaista hänen Poikaansa, jonka hän on herättänyt kuolleista, Jeesusta,
joka pelastaa meidät tulevasta vihasta.”  Herra kutsuu luokseen ne, jotka ovat todella Hänen, jättäen
taakseen kaiken sen, mikä on vain ihmisuskontoa.
Meidän on tunnistettava syntimme ja ymmärrettävä, että se oli vain Kristus joka kuoli puolestamme
hävittääkseen kaiken meidän syyllisyytemme kertakaikkiaan. Teksti kertoo meille sen, kuinka joku voi
valmistautua Hänen tuloonsa ja pääsee lähtemään Hänen kanssaan.

Kun Herra lupasi opetuslapsilleen, että Hän tulisi takaisin hakemaan heitä, oli yksi heistä,
Tuomas, joka ei ymmärtänyt, kuten havaitsimme tarkemmin jo edellä. Lainaan keskustelun
loppuosuutta Joh. 14:4-6:ssa:
4  Ja mihin minä menen - tien sinne te tiedätte."
5  Tuomas sanoi hänelle: "Herra, me emme tiedä, mihin sinä menet; kuinka sitten tietäisimme tien?"
6  Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun
kauttani.

Ymmärrätkö sinä, kuinka taivaaseen pääsee? Tuo tie on sama Herra Jeesus. Ei ole mitään
muuta tietä, eikä taivaaseen tule kukaan muutoin kuin Hänen kauttaan. Mitä siis odotat? Ovesta
astuminen ja niin kulkien kaitaa tietä ei ole mitään enempää eikä vähempää kuin uskoa Kristukseen



Vapahtajanasi, jonka kuolema ristillä tapahtui sinun syntisi pois pyyhkimiseksi. Jokainen joka
vastaanottaa Hänet sydämeensä Herranaan ja Vapahtajanaan astuu ovesta, ja on tiellä taivaaseen, ja on
valmistautunut, kun Hän palaa noutamaan omiaan.

KYSYMYKSET 10    (vastaa liitteenä olevaan kysymysvihkoseen tai erilliselle paperille)

1)  Mitä “Kointähti”  ja  “vanhurskauden aurinko” merkitsevät?
2)  Joh. 14:1-3:  Mitä Herra lupasi opetuslapsilleen?
3)  1 Tess. 4:13-18:  Keitä ovat ne “jotka nukkuvat”?
4)  Mitä kuolleiden uskovien ruumiille tapahtuu Herran paluun hetkellä?
5)  Missä uskovat tulevat olemaan ikuisesti, ja millaisina?
6)  2 Tess. 1:9:  Missä ja millaisina pelastumattomat tulevat olemaan ikuisesti?
7)  1 Tess. 1:9-10, Joh. 14:4-6:  Kuinka voi valmistautua siihen hetkeen, kun Herra palaa noutamaan

omiaan?


