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KRISTUS VAI ANTIKRISTUS ENSIN?                                 Väinö Hotti 
 

 

                     (nettikuva) 
 
”Mutta mitä tulee meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen ja meidän 
kokoontumiseemme hänen tykönsä, niin me pyydämme teitä, veljet, ettette anna 
minkään hengen ettekä sanan ettekä minkään muka meidän lähettämämme kirjeen 
heti järkyttää itseänne, niin että menetätte mielenne maltin, ettekä anna niiden 
itseänne peljästyttää, ikäänkuin Herran päivä jo olisi käsissä. Älkää antako 
kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä se päivä ei tule, ennenkuin 
luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi, tuo 
vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi 
kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala” (2. 
Tess.2:1-4). 
 

 
                       (nettikuva) 
 
 
 

LEO MELLER OPETTI  Patmos-Radiossa 
(7.7.2021 klo 14-15), että Jeesus tulee ennen 
Antikristusta. Hän nojautui tässä tiukasti 
oppi-isäänsä ENSIO LEHTOSEEN. 
”ME ODOTAMME KRISTUSTA, EMME 
ANTIKRISTUSTA” 
 

Antikristus on kristinuskon mukaan 
Saatanan lähettämä Kristuksen 
vastustaja, joka Kristuksen 
jälleentulemisen edellä on nostava 
taisteluun kaikki jumalanvastaiset 
voimat, mutta jonka Kristus on 
voittava. Nimitys itsessään esiintyy 
Raamatussa vain Johanneksen 
kirjeissä. Wikipedia 
 

MIKÄ ON TOTUUS NÄISSÄ LOPUN AJAN KESKEISISSÄ TAPAHTUMISSA?  
TAPAHTUUKO USKOVIEN YLÖSTEMPAAMIEN ENNEN ANNTIKRISTILLISTÄ AIKAA? 
 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Antikristus
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”Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä se päivä ei tule 
ennen kuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, 
kadotuksen lapsi, tuo vastustaja, laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa 
henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä” (2. Tess.2:3,4,8)… 
 
Näin hän (antikristus) (kohottaa maailmanhengen ja maailmanvallan sen 
korkeimpaan suuruuteen, ja tämä on oleva maailmankulttuurin suurimman nousun 
ja loiston aikaa. Kaikki tämä tapahtuu kuitenkin ilman Jumalaa, armo hylätään, 
luotetaan vain omaan itseensä, kirkastetaan omat voimat ja jumaloidaan ihmisen 
henkeä (2.Tess.2:4). 
Siksi ei Korkeimmalle jää vastausvelkaa (Jer.17:5). Hän ei anna kunniaansa 
kenellekään toiselle. eikä mainettansa yhdellekään tomusta syntyneelle 
kapinoitsijalle (Jes.42:8). Hän vastaa antikristuksen vaatimukseen lähettämällä 
oman Kristuksensa (Apt.3:20). Tämä on ”tulemuksensa ilmestyksellä” (paruusiansa 
epifanialla) (2. Tess.2:8), ”tulen liekissä” tuhoava sen, jonka tulemus (”parusia”) 
tapahtui saatanan vaikutuksesta, ja kostava niille, jotka eivät tunne Jumalaa eivätkä 
ole kuuliaisia meidän Herramme Jeesuksen evankeliumille (2. Tess.1:8). Näin 
kulttuurin kohokohta muuttuu historian murhenäytelmän loppunäytökseksi, ja se 
syttyy liekeiksi maailman iltaruskossa samoin kuin eräs tuomion ennusmerkeistä: 
”Mene, mene tekel ufarsin”, ”laskettu, laskettu, vaa`alla punnittu ja köykäiseksi 
havaittu” (Dan.5:25-27) (Erich Sauer, Ristiinnaulitun riemuvoitto, ss.151,152). 
 
”Ei, se on aivan selvää: meidän on odotettava Antiokuksen esikuvan mukaista 
henkilöitynyttä antikristusta, joka tulee olemaan Kristusta vihaavan  
yhteiskuntajärjestelmän henkinen johtaja, inspiraattori ja kärki. Siksi hänellä – kuten 
Kristuksellakin – on henkilökohtainen ”paruusia” (ilmestyminen, 2. Tess.2:8), ja kuten 
Kristus Jumalan ajalla ilmestyy ( (apokalypsis) salassaolonsa jälkeen (Kol.3:3,4; 2. 
Tess.1:7, samoin antikristuskin. Hänen vastanäyttelijänsä ”ilmestyy” (apokalypse) 
saatanan ja Jumalan hetkellä. ”Silloin ilmestyy tuo laiton” (2. Tess.2:8). (154). 
 

ERICH SAUER 
31.12.1898 – 
25.2.1959 
(NETTIKUVA) 
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NOVUM 4  
 
”Todennäköisesti tessalonikalaiset kärsivät niin ankarissa vainoissa, että he luulivat 
Herran päivän tai suuren ahdistuksen jo koittaneen… 
He eivät saisi antaa kenenkään pelotella itseään uskomaan, että Herran päivä oli nyt 
käsillä ja he olivat joutuneet Jumalan vihan tuomion kohteiksi… 
Nyt apostoli selittää, mistä voidaan tietää, ettei Herran päivä vielä ole voinut tulla. 
Tiettyjen asioiden on määrä tapahtua ennen sitä. Ensinnäkin tulee suuri luopumus, 
jolloin ihmiset kääntävät selkänsä uskonnolle. Jumalan olemassaolo kielletään ja 
ihminen nostetaan kunniaan. Tämän luopumuksen yhteydessä astuu esiin 
laittomuuden ihminen, Antikristus. Hän on synnin ja Jumalan vastaisen kapinoinnin 
ruumiillistuma. Hän on kadotuksen lapsi. joka on tuomittu iankaikkiseen kuolemaan. 
Älkää antako kenenkään vietellä itseänne ei ole pelkkä kehotus, vaan myös 
muistutus, miten mieletöntä on antaa eksyttää itseään tällä tavalla. Koska 
kumpikaan näistä mainituista asioista ei ollut vielä toteutunut, ei voinut olla vielä 
kyse Herran päivästä… 
Antikristus osoittautuu Kristuksen täydelliseksi vastakohdaksi. Jeesuksen ihmeet 
ilmaisivat hänen olevan Jumalan lähettämä, mutta Antikristuksen ihmeteoissa 
ilmentyy valhe” (NOVUM 4, 287,289). 
 
Luopumus 
 
”Ennen Herran päivän tulemusta täytyy siis luopumuksen tapahtua ensin. Tästä 
luopumuksesta puhutaan määrätyssä muodossa, he apostasia, ja se tarkoittaa 
lopunajalle tunnusomaista luopumusta. Jeesus itsekin puhui siitä, Matt.24:11-12.24; 
Luuk.18:8. Paavali ennustaa ja kuvailee sitä seikkaperäisesti, 1. Tim.4:1-3; 2.Tim.3:1-
5; vrt. Jaak.5:1-8; 2. Piet.2:1-22: 3:3-6: Juud 18. Luopumusta alkoi ilmetä jo 
apostolien aikana, ja sitä on esiintynyt koko ajan, mutta lopunaikana se saavuttaa 
huippunsa. 
Paavali määrittelee luopumuksen uskosta lankeemisena, terveen opin hylkäämisenä. 
Siihen liittyy myös eettinen ja moraalinen rappio. Mutta itse asiassa tähän 
evankeliumin totuudesta ja jumalanpelosta luopumiseen näyttää liittyvän väärä 
uskonnollisuus, 2. Tim.3:5… 
Lopunaikana luopumus ja viettelykset eivät rajoitu kristittyjen seurakuntaan, vaikka  
sanotaankin, että jos mahdollista, valitutkin eksytetään, Matt.24:24. Tässä täytyy 
kuitenkin olla kysymyksessä laajamittainen kapinointi kaikkea jumalallista lakia ja 
auktoriteettia ja yleinen evankeliumin totuuden hylkääminen. Tämän aikakauden 
viimeinen, suuri kapina Jumalaa vastaan ei ole lähtöisin pakanakansoista, vaan siitä 
osasta maailmaa, jota sanotaan kristikunnaksi. Kansat, joilla on vuosisatojen ajan 
ollut evankeliumin valo, kääntyvät valheeseen, ja siksi sanotaan, että kyseessä on 
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luopumus. Lopulta tämä kristillisyydestä luopuminen ilmenee aktiivisena ja 
aggressiivisena vihana kaikkea kristillisyyttä kohtaan ja huipentuu antikristilliseen 
vainoon, Matt.24:9: Ilm.13:15. Mutta tämä yleinen kapina Jumalaa vastaan juontaa 
siis juurensa luopumuksesta, joka on syntynyt kristillisessä seurakunnassa. Kun suola 
menettää suolaisuutensa ja valo muuttuu pimeydeksi, pahuus saa esteettömän 
vallan maailmassa, Matt.5:13 s. (293, 295, 297). 
 
”Laittomuuden ihminen” 
 
Luopumuksen yhteydessä, sen seurauksena ja hedelmänä astuu esiin laittomuuden 
ihminen. Pakanuus on tuottanut monia Jumalan vihollisia ja vainoojia, mutta vain 
kristikunnan luopumus voi tuottaa Antikristuksen, vrt. 1.Joh.2:18,19. Paavali ei käytä 
nimitystä Antikristus. Tämä nimi on ehkä syntynyt myöhemmin., mutta aivan 
varmaa on, että hän kuvaa juuri tätä viimeistä  suurta Jumalan ja Jumalan kansan 
vastustajaa. Tämä raamatunkohta on yksi tätä lopunajan merkillistä miestä 
koskevista kolmesta merkittävästä ennustuksesta, vrt. Dan 7 ja Ilm.13. 
Laittomuuden ihminen ”ilmestyy”. Tästä ilmaisusta voi päätellä, että hänen tuloonsa 
liittyy jotakin yliluonnollista (Morris). Verbiä apokalypto käytetään kolme kertaa, , 
jakeissa 3, 6 ja 8. Kristuksen paluusta puhutaan samaan tapaan (1:7). Antikristillisen 
ajan alkamisen merkkinä ei ole Antikristuksen olemassaolo, hänen syntymänsä tai 
läsnäolonsa, vaan hänen ilmestymisensä, se että hän tekee itsensä tunnetuksi ja 
ilmoittaa, kuka hän on. Hänen julkinen esiintymisensä historian näyttämöllä 
paljastaa hänen henkilöllisyytensä. Ilmaisu viittaa siihen, että hän on ollut olemassa 
jo ennen ilmestymistä; epäilemättä hän on elänyt maan päällä monia vuosia ennen 
julistautumistaan Antikristukseksi (Ryrie, Hiebert). Hän ilmestyy ”ajallansa”, j.6, so. 
kun aika on täyttynyt ja maailma on kypsä ottamaan vastaan hallitsijansa… 
(NOVUM 4, 293, 295, 297, 299). 
 

  
                (nettikuva)                            (nettikuva) 
           FREDRIK WISLÖFF      
     16.8.1904 – 17.9.1986                                                                    
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”Raamatun mukaan antikristuksen tuleminen on selvin merkki siitä, että Kristuksen 
toinen tuleminen on ovella. Antikristus tulee olemaan maailmanhistorian viimeisen 
näytöksen keskushahmo. 
Raamattu mainitsee myös muita lopun ajan lähestymisen merkkejä. Mutta selvin ja 
voimakkain ennustus on se, missä puhutaan antikristuksesta. Useimmat muut merkit 
liittyvät suorasti tai epäsuorasti antikristilliseen aikaan. 
Kun Tessalonikan seurakunta oli joutunut järkytyksen valtaan odottaessaan pelolla 
sitä, että ”Herran päivä jo oli käsillä”, rauhoitti Paavali heitä mainitsemalla, ettei 
antikristus ollut vielä tullut (2 Tess.2:1 ss.). Hän viittaa vain tähän yhteen ainoaan 
merkkiin, ja sen piti olla riittävä rauhoittamaan heidät”  (Wislöff, Antikristus, s.7). 
 
”Saatana osoitti kerran Jeesukselle yhdellä silmäyksellä kaikki maailman valtakunnat 
ja sanoi: ”Tämän kaiken minä annan sinulle, jos lankeat maahan ja kumarrat 
minua.” Mutta Jeesus vastasi: ”Mene pois, saatana” (Matt.4:9,10). 
Lopun aikana saatana tulee ja esittää saman vaatimuksen. Silloin hän asettaa 
antikristuksen valinnan eteen. Ja tämä taipuu. Ja lankeaa polvilleen. Silloin kaikki 
maailman maat ja rikkaudet tulevat hänen omikseen. Mutta samalla hän myy 
itsensä saatanalle ikuisiksi ajoiksi. Paavali nimittääkin häntä ”kadotuksen lapseksi” 
(2. Tess.2:3). emt.ss.21,22). 
 

ISO RAAMATUN TIETOSANAKIRJA 1 (Thoralf Gilbrant, Hugo Odeberg, 

Aapeli Saarisalo, Toivo Koilo) 
 
 

                                        
                                                               (nettikuva) 
 
”Kun toiset profetiat kuvaavat Antikristuksen valtaa ja toimintaa, Johannes osoittaa 
sen hengellisen valheen ja eksytyksen joka on antikristillisen hengen sisin ja 
varsinainen olemus. Hän erottaa toisistaan persoonallisen Antikristuksen joka on 
tuleva, ja Antikristuksen hengen ja edeltäjät, ne monet antikristukset jotka jo ovat 
maailmassa” (384). 
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”Antikristillisen vallan tuhoaminen tapahtuu Danielin mukaan, kun Ihmisen Pojan 
kaltainen tulee taivaan pilvissä, Dan.7:13. Paavali sanoo, että Antikristus tuhotaan 
Kristuksen tulemuksen ilmestyksellä. Ilm.19:20 kertoo, että peto ja väärä profeetta 
otetaan kiinni ja heitetään tulijärveen, kun Kristus tulee taivaasta vaivanajan 
lopussa” (386). 
 
-------------------- 
 
Tässä ei ole tarkoitus tyrmätä toisinajattelijaa – se olisi  epäkristillistä. Ja kuitenkin: 
 
”Pyhitä heidät totuudessa; sinun sanasi on totuus” (Joh.17:17). 

  
”Sillä me emme voi mitään totuutta vastaan, vaan totuuden puolesta” (2. Kor.13:8). 
 
”Ja sentähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat 
valheen, että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan 
mielistyneet vääryyteen” (2. Tess.2:11,12).  
 
Harhaopettajia on kaikkina aikoina esiintynyt: 
 
”niinkuin hän (Paavali) tekee kaikissa kirjeissään, kun hän niissä puhuu näistä 
asioista, vaikka niissä tosin on yhtä ja toista vaikeatajuista, jota tietämättömät ja 
vakaantumattomat vääntävät kieroon niinkuin muitakin kirjoituksia, omaksi 
kadotuksekseen” (2. Piet.3:16). 
 
”Mutta myös valheprofeettoja oli kansan seassa, niinkuin teidänkin 
keskuudessanne on oleva valheenopettajia, jotka salaa kuljettavat sisään turmiollisia 
harhaoppeja, kieltävätpä Herrankin, joka on heidät ostanut, ja tuottavat itselleen 
äkillisen perikadon. Ja moni on seuraava heidän irstauksiaan, ja heidän tähtensä 
totuuden tie tulee häväistyksi” (2. Piet.2:1,2). 
 
”Ja kun hän istui Öljymäellä, tulivat opetuslapset erikseen hänen tykönsä ja sanoivat: 
"Sano meille: milloin se tapahtuu, ja mikä on sinun tulemuksesi ja maailman lopun 
merkki?" Silloin Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä. 
Sillä monta tulee minun nimessäni sanoen: 'Minä olen Kristus', ja he eksyttävät 
monta” (Matt.24:3-5). 
                                      


