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Tempaus ja "olkiukko" -- miten uskovien ylösottoa ennen vaivanaikaa pilkataan 

Tässä Samuel Korhosen suomentamassa The Berean Call -ministeriön marraskuun 2014 uutiskirjeessä 
puolustetaan raamatullista pretrib-tempausoppia, jonka mukaan valvovat uskovat temmataan taivaallisiin ennen 
Jumalan vuodattamia tuomioita maan päälle 7-vuotisena Ahdistuksen aikana, jolloin Raamatun Antikristus 
hallitsee.

-------------------------

Tempaus ja ”olkiukko” 

The Rapture "Straw Man" 

Lähde: The Berean Call Newsletter, marraskuu 2014 

Jos joku ei tiedä, mitä käsite ”olkiukko” (engl. straw man) tarkoittaa, niin se on juoni 
kuvailla tai määritellä jonkun toisen näkemys virheellisesti, usein tehden se naurettavaksi.
Yhä uudelleen olkiukkojuonta käytetään tempauksen halveeraamiseen. 

Suosittu lähestymistapa on kuvata niitä, jotka uskovat Kristuksen paluuseen 
morsiamelleen seurakunnalle, niinä, jotka uskovat omistavansa taatun piletin taivaaseen 
ja siksi voivat elää, niinkuin haluavat, koska he kaikki ovat menossa Kristuksen tykö 
Hänen paluussaan. Siihen lisätään ajatus, että usko tempaukseen ennen vihaa on 
eskapistinen käsitys, joka yrittää välttää seitsenvuotisen Ahdistuksen. Varmaa on, että 
Jeesus on täysin maksanut ”piletin,” hankkien uskovalle ikuisen turvan, mutta olkiukko 
väärentää sekä uskovan todellisen näkemyksen tempauksesta, kuten myös sen, mitä 
Raamattu siitä opettaa. 

Olkiukkopetos onnistuu tänä päivänä aika usein, koska yhä harvemmat kristityt ovat 
berealaisia. Liian usein kristityt uskovat paljon siitä, mitä kuulevat, tarkistamatta sitä 
tutkimalla, mitä Raamattu todella sanoo (Apt. 17:11). Jos he tekisivät sen, he näkisivät 
olkiukon luojien ilmeisen narutuksen. Ajattele esimerkiksi seuraavia jakeita, jotka 
tuhoavat ”olkiukon” korostamalla puhdistavaa tekijää niiden elämässä, jotka odottavat 
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tempausta innokkaasti. 

Ja nyt, lapsukaiset, pysykää hänessä, että meillä hänen ilmestyessään olisi turva
eikä meitä häpeällä karkoitettaisi pois hänen tyköänsä hänen tulemuksessaan. 
-1. Joh. 2:28 

[Te] jotka Jumalan voimasta uskon kautta varjellutte pelastukseen, joka on 
valmis ilmoitettavaksi viimeisenä aikana. Sentähden te riemuitsette, vaikka te 
nyt, jos se on tarpeellista, vähän aikaa kärsittekin murhetta moninaisissa 
kiusauksissa, että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa havaittaisiin paljoa 
kallisarvoisemmaksi kuin katoava kulta, joka kuitenkin tulessa koetellaan, ja 
koituisi kiitokseksi, ylistykseksi ja kunniaksi Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä. 
-1. Piet. 1:5-7 

Minä olen hyvän kilvoituksen kilvoitellut, juoksun päättänyt, uskon säilyttänyt. 
Tästedes on minulle talletettuna vanhurskauden seppele, jonka Herra, 
vanhurskas tuomari, on antava minulle sinä päivänä, eikä ainoastaan minulle, 
vaan myös kaikille, jotka hänen ilmestymistään rakastavat. -2. Tim. 4:7-8 

Mutta itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonansa, ja säilyköön koko teidän
henkenne ja sielunne ja ruumiinne nuhteettomana meidän Herramme Jeesuksen
Kristuksen tulemukseen. -1. Ts. 5:23 

...odottaessamme autuaallisen toivon täyttymistä ja suuren Jumalan ja 
Vapahtajamme Kristuksen Jeesuksen kirkkauden ilmestymistä, hänen, joka antoi
itsensä meidän edestämme lunastaakseen meidät kaikesta laittomuudesta ja 
puhdistaakseen itselleen omaisuudeksi kansan, joka hyviä tekoja ahkeroitsee. 
-Tt. 2:13
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