Restrainer of the Antichrist
by Ken Johnson

https://www.youtube.com/watch?v=crjPOSkcE7o&t=4s&ab_channel=KenJohnson
Looking at the idiom of "Out of the Midst" reveals that the restrainer mentioned in 2 Thessalonians
2:7 is the church and that the Rapture is the event that withholds the Antichrist
Kun tarkastelemme idiomia "keskeltä pois", paljastuu, että jakeessa 2. Ts. 2:7 mainittu hillitsijä on
seurakunta ja että ylöstempaus on tapahtuma, joka pidättää Antikristusta.
Videon automaattisesta tekstityksestä tehdyn transkription käännös:
Tässä jaksossa sarjassamme koskien tempausta tarkastelemme sitä kuka pidättäjä on. Jokin
pidättää Antikristuksen tulemista ja se on itseasiassa aika helppo havaita. Menkäämme e-sword'iin
ja katsokaamme jaetta, johon viittaan. Tässä on Tessalonikalaiskirjeen luku 2 ja katsokaamme vain
jakeita 6 ja 7. Tämä on käännös NKJV ja se sanoo: Ja nyt te tiedätte, mikä pidättää, niin että hän
vasta ajallansa ilmestyy. Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa; jahka vain tulee tieltä
poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää. Jokin pidättää AK:n tulemista. Jae 7 sanoo: Sillä
laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa; jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä
pidättää. Hän tai he tai se tai joku otetaan pois tieltä ja me näemme heti että sana hän itseasiassa
voi olla hän (he/she) tai se riippuen kontekstista, joten tarkastelkaamme sitä pikaisesti. Jos
menemme TR:ään (kreikankielinen Textus Reseptus), joka on suurenmoinen asia laittaa jokaiseen
e-sword'iin, niin voit tutkia kreikan kielioppia ja tällaisia asioita. Jos siis menemme jakeeseen 7 ja
katsomme täältä, kuka se on, joka pidättää ja se on itseasiassa tämä sana tässä, joka on se joka
pidättää tällä hetkellä, siis tällä hetkellä jokin tai joku pidättelee Antikristusta ja se tekee sitä kunnes
sanotaan pois keskeltä, joka on juuri tässä, pois keskeltä hän on poissa. Jokin siis tekee tämän ja
tämä on lause poissa keskeltä (out of the midst) ja se on idiomi, koska jos ei kerrota kuka tai mikä
subjekti tai kohde on, kuka tai mikä on tulossa pois ja minkä keskeltä, niin on kysyttävä sitä, jos
sitä ei kerrota, niin tiedät sen olevan idiomi, jonka sinun oletetaan tietävän kaukaisilta ajoilta.
Katsokaamme sitten joitakin muita jakeita nähdäksemme kuinka ne kääntävät nimenomaan tämän
jakeen. Tämä on syyriankielisestä tekstistä ja nyt tiedät mikä estää eli pidättää häntä kunnes se
otetaan pois keskeltä. Jos menemme MKJV:hen (Modern King James Version) niin sama juttu.
Jokin pidättää antikristusta kunnes se tulee pois keskeltä, joten se tulee pois keskeltä - mikä se on
ja minkä keskeltä. Ja tässä on LITV – sama juttu. Jokin pidättää AK:ta ja se jatkuu kunnes se tulee
pois keskeltä, joten mikä on tämä lause ja mitä se tarkoittaa? No niin, menkäämme eteenpäin ja
katsokaamme joitakin Kuolleenmeren kääröjä ja kirkko-isiä yrittääksemme selvittää sen
merkityksen eikä se itseasiassa ole niin vaikeaa nähdä. Tässä se siis selviää sinulle mikä on out of
the midst (pois keskeltä) No niin. Kuten olemme juuri nähneet, laittomuuden salaisuus, joka on

Antikristus, toimii; häntä vain pidätellään nyt. Herra pidättelee kaikkea tätä, kunnes se tulee pois
keskeltä, joten mikä se on? Jos tarkastelemme muinaista Eenokin kirjaa, joka on Kuolleenmeren
käärö, niin siinä kerrotaan ajasta, jolloin Eenok muutettiin. Näemme 1. Mooseksen kirjasta ja
Juudan kirjasta, että Eenokia ei yksinkertaisesti enää ollut. Häntä ei ollut, sillä Jumala otti hänet
niin, että hänet temmattiin eli muutettiin näkemättä kuolemaa. Tämä on tuosta tarinasta tämä
erityinen versio Eenokin kirjasta. Siinä sanotaan, että hänet temmattiin ylös hengen vaunuilla, mikä
kuulostaa paljon Elian tapaukselta ja hänen nimensä otettiin pois heidän keskeltään (out of
their midst). Muinaisista ajoista lähtien out of the midst (pois keskeltä) on ilmaus henkilön tai
ryhmän tempauksesta pois maaplaneetalta. Tämä on se, mitä haluamme sinun ymmärtävän. Se
on idiomi Tempaukselle. Jos menemme hiukan pidemmälle, niin tässä on lainaus muinaiselta
kirkkoisältä, Viktorianus, joka kirjoitti kommentaarin Ilmestyskirjaan. Se on noin vuodelta 240 AD ja
vanhin kommentti, joka meillä on Ilmestyskirjaan. Hän kommentoi tätä ja lainaa ensin jaetta Ilm.
15:1 vitsauksista: “Ja minä näin toisen tunnusmerkin taivaassa, suuren ja ihmeellisen: seitsemän
enkeliä, joilla oli seitsemän viimeistä vitsausta, sillä niissä Jumalan viha täyttyy”. Se on löyhä
lainaus Genesiksen 5. luvusta, mutta hän puhuu tuosta ajasta ja sanoo, että nämä asiat tapahtuvat
viimeisenä aikana, kun seurakunta on lähtenyt pois keskeltä (out of the midst). Hän siis käyttää
tuota sanontaa. Hän sanoo siis, että "pois keskeltä" - idiomi, jonka Paavali mainitsee jakeessa
2.Ts. 2:7 viittaa aikaan, jolloin seurakunta on jo poistunut planeetalta eli temmaistu. Okei. Kun
nämä vedetään yhteen, se tarkoittaa vain, että hän pidättelee nyt, kunnes se tulee pois keskeltä.
Hyvä tapa sanoa se mukaillen olisi, että laittomuuden mysteeri toimii jo, mutta Antikristusta ei voida
paljastaa, ennenkuin seurakunta on temmattu. Jälleen, tämä on parafraasi, mutta juuri siitä me
puhumme, kun seurakunta tulee ulos maailman keskeltä. Kerratkaamme vielä tätä. Meillä on siis
pidättäjä, joka pidättelee Antikristusta jakeessa 2.Ts. 2:7 ja hän sanoo tässä, että se on
seurakunta. Tämä siis todistaa hyvin vakuuttavasti, että Tempaus on se, mikä pidättelee
Antikristusta. Tämä on ollut vain lyhyt sanatutkimus, joten ottakaa tämä ja hyvä tutkimus koskien
sitä, että seitsenvuotinen ahdistus on Herran päivä ja menkää takaisin ja lukekaa 2.Ts, 2 ja kaikki
on täysin selvää. Aion jatkaa muilla pienillä sanatutkimuksilla, kun menemme eteenpäin. Kiitos.

