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Onko luopumus, josta apostoli Paavali puhuu jakeessa 2.Ts. 2:3 fyysinen lähtö, hengellinen lähtö
vai molempia?
Kuten näet, niin Raamattu opettaa, että se on sekä fyysinen että hengellinen lähtö.
Jos olet uskova, joka on syntynyt uudestaan Hengestä, niin Pyhä Henki on sinussa. Hän on
sinetöinyt sinut lunastuksen päiväksi. Hänet otetaan pois tieltä ja sitten Antikristus paljastetaan.
Koska Hän on sisälläsi lunastuksen päivään asti, niin sinut otetaan ennen Antikristuksen
paljastamista.
“Lapsukaiset, te olette Jumalasta ja olette voittaneet heidät; sillä hän, joka teissä on, on suurempi
kuin se, joka on maailmassa” (1.Joh. 4:4).
“Älkääkä saattako murheelliseksi Jumalan Pyhää Henkeä, joka on teille annettu sinetiksi
lunastuksen päivään saakka” (Ef. 4:30).
“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, niin
silloin ilmestyy tuo laiton... “ (2.Ts. 2:6-8).
“Hänessä on teihinkin, sittenkuin olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin,
uskoviksi tultuanne pantu luvatun Pyhän Hengen sinetti, sen, joka on meidän perintömme
vakuutena, hänen omaisuutensa lunastamiseksi - hänen kirkkautensa kiitokseksi” (Ef. 1:13-14).
Entä sitten luopumus, josta Paavali puhui tessalonikalaisille? Ensinnäkin, älä anna kenenkään
kertoa sinulle, että sinun ei pitäisi etsiä merkkejä ennen tempausta. Paavalihan kertoi
tessalonikalaisille luvussa 2.Ts. 2 merkeistä, jotka toteutuisivat ennen Herran päivän alkamista.
Älä kuuntele niitä, jotka haluavat ryöstää sinulta yhden Jumalan suloisimmista lahjoista: toivon.
Luopumus kontekstissa
Kuten aina, niin on äärimmäisen tärkeää seurata jokaisen aiheen ympäröivää kontekstia.
Luopumuksen tutkistelussa ei ole mitään eroa.
Lukekaamme muutamia alun perin kreikaksi kirjoitettuja kohtia, joissa käytetään täsmälleen samaa
sanaa ja sanan ”luopumus” muotoa kuin jakeessa 2.Ts. 2:3.
Seuraavissa kohdissa käyttäen lähintä kontekstia tunnistakaamme, kuka tai mikä on menossa pois
kenen tai minkä luota:
Kohdassa 1.Mak.2:15 (apokryfikirja) kuninkaan virkamiehet pakottivat luopumaan Herrasta
pakanallisen palvonnan kautta:
"Kuninkaan virkamiehet, jotka pakottivat luopumusta, tulivat Modeinin kaupunkiin saadakseen
heidät uhraamaan."

“The king’s officers who were enforcing the apostasy came to the town of Modein to make them
offer sacrifice.”
Kohdassa Joosua 22: 22-23 Israel harjoittaa luopumusta Herraa vastaan:
“Jumala, Herra Jumala, Jumala, Herra Jumala, hän tietää sen ja Israel myöskin tietäköön sen: jos
me olemme kapinamielessä tai uskottomuudesta Herraa kohtaan - älä meitä silloin tänä päivänä
auta -- rakentaneet alttarin kääntyäksemme pois Herrasta...”
Kohdassa Jeremia 2:19 se on Juudan luopumus Herraa vastaan:
“Sinun pahuutesi tuottaa sinulle kurituksen ja luopumuksesi saattaa sinut rangaistukseen.... sanoo
Herra, Herra Sebaot.”
Kohdassa 2.Aik. 29:19 kuningas Aahas harjoittaa luopumusta Herraa vastaan:
“Kaikki kalut, jotka kuningas Aahas hallitusaikanansa uskottomuudessaan (apostasy) saastutti, me
olemme panneet kuntoon ja pyhittäneet ja katso, ne ovat Herran alttarin edessä".
Kohdassa Apt. 21:21 pakanat harjoittavat luopumusta Moosesta vastaan:
”Mutta heille on kerrottu sinusta, että sinä opetat kaikkia pakanain seassa asuvia juutalaisia
luopumaan Mooseksesta...”
“But they have been informed about you that you teach all the Jews who are among
the Gentiles to forsake Moses…”
Kuka tai mikä harjoittaa luopumusta kohdassa 2.Ts. 2:3 ja kenestä tai mistä?
“Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä se päivä ei tule, ennenkuin
luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi,”
Lähin konteksti kohdassa 2.Ts. 2:3 luopumuksen ympärillä on "itseänne", "se päivä" ja
"laittomuuden ihminen".
Kohdassa 2.Ts. 2:3 uskovat harjoittavat luopumusta laittomuuden ihmistä vastaan.
Koska uskovat on sinetöity Pyhällä Hengellä niin, kun Pyhä Henki otetaan pois tieltä, uskovat
otetaan sekä fyysisesti että hengellisesti pois tieltä Hänen kanssaan tempauksessa.

