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En voi käsittää, kuinka tietyt kristityt voivat lukea Paavalin kirjeitä tessalonikalaisille ja päätyä 

johonkin muuhun kuin pre-trib-tulkintaan. Toisen kirjeen toisessa luvussa Paavali kertoo 

seurakunnalle, että asiat, joista hän puhuu seuraavaksi, eivät tapahdu ennen yhden hyvin tärkeän 

tapahtuman tuloa. Hän sanoo jakeessa 2.Ts. 2:1:

Mutta mitä tulee meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen ja meidän 

kokoontumiseemme hänen tykönsä....

Väärät opettajat olivat soluttautuneet seurakuntaan ja pelotelleet uskovia luulemaan, että ahdistus 

oli jo alkanut. Paavali rauhoittelee heitä, että ensin on kriittinen ensimmäinen tapahtuma, 

ennenkuin se tapahtuu. Kyllä, Jeesus Kristus on tulossa. Silloin ne, jotka ovat Kristuksessa, 

kootaan hänen tykönsä. Se viittaa uskovien kokoontumiseen. Paavali sanoo: ”Ette ole vielä 

missannut tuota tärkeää tapahtumaa. Väärät opettajat, jotka sanovat, että Herran päivä on jo tullut,

ovat väärässä."
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Arvostettu profetia-asiantuntija tohtori Arnold Fruchtenbaum käsittelee tätä kattavassa kirjassaan 

The Footsteps of the Messiah (https://www.amazon.com/dp/195105959X/) kommentoiden näin:

Herran Päivä on Vanhan Testamentin yleisin nimitys Ahdistukselle. Se on ajanjakso, joka alkaa 

seitsenvuotisen liiton allekirjoittamisesta ja päättyy Messiaan toiseen tulemukseen täsmälleen 

seitsemän vuotta myöhemmin… nimityksen tutkiminen jokaisessa kohdassa osoittaa, että sitä ei 

koskaan käytetä missään muussa kontekstissa kuin Ahdistus.

Mitä on tapahduttava, ennenkuin ahdistus, eli Herran Päivä, alkaa? Paavali ilmaisee sen jakeessa 

2.Ts. 2:3:

Älkää antako kenenkään millään tavoin eksyttää itseänne. Ensin näet tapahtuu luopumus ja 

ilmestyy laittomuuden ihminen, kadotuksen lapsi (Raamattu Kansalle)

Let no one deceive you in any way. For that day will not come, unless the rebellion comes first, 

and the man of lawlessness is revealed, the son of destruction (ESV)

Englantilaisen käännöksen sana kapina (rebellion) tässä jakeessa on ollut paljon keskustelun 

aiheena. Monet käännökset  käyttävät ilmauksia falling away ja apostasy.  Perustellaan, että 

aikaisemmat käännökset ennen KJV:tä, kuten vuoden 1599 Geneva Bible, kääntävät tämän 

kreikan sanan eri tavalla ja oikein. Tämä käännös sanoo:

Let no man deceive you by any means: for that day shall not come, except there come a departing

first, and that that man of sin be disclosed, even the son of perdition.

Kuten näet, se puhuu lähtemisestä (departing). Se on ihan eri asia kuin luopumus. Kapinaksi tai 

luopumiseksi tulkitseminen tarkoittaa, että tapahtuu massiivinen kääntyminen evankeliumin 

totuudesta, toisin sanoen pois uskosta Jumalaan. Jos se nähdään lähtönä, sitä on pidettävä 

kuvauksena tempauksesta.
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Kummallekin näkemykselle on hyviä perusteluja. Minä olen agnostikko tämän suhteen. Jos se 

tarkoittaa, että suuri kääntyminen pois Herrasta tapahtuu ennen tempausta, niin se sopii minulle, 

koska näemme sen varmasti näinä myöhempinä aikoina. Jos se sen sijaan tarkoittaa, että 

laittomuuden ihminen voidaan paljastaa vasta, kun tempaus tapahtuu, niin se on vieläkin parempi. 

Näistä kahdesta tulkinnasta huolimatta jotakin dramaattista tapahtuu ja vasta sitten Antikristus voi 

ilmestyä maailmannäyttämölle. Pelissä on pidättävä voima, joka pitää hänet piilossa. Se on Itse 

Jumala, joka pidättää laittomuutta, kunnes on oikea aika (2.Ts. 2:6).

Pidättäjä on tietysti Pyhä Henki. Hänen pidättämisensä salaisuus on, että Hän asuu jokaisessa 

uskovassa. Lisäksi Hän on olennainen Jeesuksen Kristuksen todelliselle seurakunnalle ja asuu 

Jeesuksen Kristuksen seurakunnassa sen kyvyssä mahdollistaa pyhien kokoontuminen.  Paavali 

sanoo 2.Ts. 2:7-8:

Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa; jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka 

nyt vielä pidättää, niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa 

henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä,

Pyhän Hengen pidättävä vaikutus pysyy, kunnes Hänet poistetaan. Silloin ja vasta silloin 

Antikristus voidaan tehdä tunnetuksi. Onko se luopumus vai lähtö, joka mahdollistaa tämän? Kyllä. 

Luopumus johtaa väistämättä tempaukseen. Kun kuitenkin halutaan määritellä käsite, että Kristus 

tempaa uskovat pilviin, niin seurakunnan poistamisen Hengen asuinpaikkana maan päällä täytyy 

tapahtua Jumalan ensimmäisenä liikkeenä sallimaan kaikki muut tapahtumat lopun aikojen 

skenariossa. 

Tämä avaa oven Antikristukselle osoittamaan karismaansa ja voimaansa ja vetämään sekulaari 

maailma puoleensa. Hän on kuitenkin pettäjä ja lopulta valheen isä asuu hänessä. Sellaisenaan 

ihmiskunta on petetty. Vain Jumalan armosta monet saavat silmänsä auki ja kieltäytyvät 

Antikristuksen houkutuksista ja noituuksista kääntyen näin uskoon Kristukseen keskellä tätä 

uskomatonta pimeyttä.



Tärkein syy, että Paavali kirjoitti tälle seurakunnalle, oli että se merkittävä tapahtuma, joka 

mahdollistaa kadotuksen lapsen tulla näkyvään asemaan ja siten aloittaa seitsemän vuoden 

Ahdistus, oli seurakunnan Tempaus. Mitään Herran päivää koskevaa ei voisi tapahtua, ennenkuin 

laittomuuden kaaos voitaisiin päästää irti. Se tapahtuu vasta, kun Pyhä Henki lakkaa pidättämästä 

pahaa maailmassa.

Niiden, jotka ajattelevat, että meidän täytyy käydä läpi osa Ahdistusta tai koko Ahdistus, virhe on 

siinä, että nämä kauheat seitsemän vuotta eivät yksinkertaisesti voi edes alkaa ennen Tempausta. 

Tuo salaperäinen tapahtuma laukaisee kaiken.

Aivan kuten Jeesus julisti ja Paavali toisti: "Älkää eksykö."

As I’ve mentioned in the Author Note of previous articles, the Lord put it on my heart this year to 

write a daily essay relating to my practice of Reading Through the Bible in a Year.  Last year, that 

resulted in my producing the Awaken Bible Study Notes, a 4-volume set correlating with each 

quarter’s readings.  This year in my writings, truly through the grace of God, I’m producing the 4-

volume Awaken Bible Commentary and Reflections series.  Volume 1, which covers January – 

March (Genesis 1 – Judges 5; Matthew 1 – Luke 7), is now available on Amazon in both paper and

Kindle e-book formats at this link:

Awaken Bible Commentary and Reflections     series     Volume 1

If these daily writings have been a blessing to you, I hope that you’ll acquire this first book and the 

subsequent ones as I finish editing them.  My intent in all I write is to bring God the glory and to 

make His people think.  As in the Study Notes from last year, the Commentary and 

Reflections delve into the prophetic and supernatural nature of God’s Word, a combination you 

simply won’t find elsewhere.  They attempt to show the parallels to our times and the peril from the 
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past when God’s people turn away from Him and His commands.  Scripture is very much a 

blueprint for today.

Gary W. Ritter is a lay pastor, Bible teacher, and prolific author.  His Whirlwind Series comprises 

three books: Sow the Wind, Reap the Whirlwind, and There Is a Time.  These books are 

contained in the collected volume of the Whirlwind Omnibus.  Gary has written many other 

Christian thrillers that will challenge you, and which you can learn about at his 

website:   www.GaryRitter.com.  Recently, Gary wrote a novella for the new Kindle Vella platform 

called Tribulation Rising: Seal Judgments – The Coming Apocalypse.  This seven-part short work

can be found at https://www.amazon.com/dp/B099Z462WD.  You can also watch Gary’s video 

Bible teachings on Rumble at his Awaken Bible Prophecy channel: https://rumble.com/c/c-783217.
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