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Ikuisen turvallisuuden oppiin liittyy radikaali tulkita, joka on kiertänyt seurakunnassa syntymästään 
saakka ja näyttää olevan saamassa lisäpotkua näinä viimeisinä päivinä. Huolenaihe sisältyy itse 
teemaan.

Tarkastelkaamme ensin yhtä kristinuskon eniten väitellyistä aiheista:

Kerran pelastettu, aina pelastettu (Once Saved, Always Saved = OSAS)?

Uskoville tämä lausunto on raamatullinen tosiasia. Kun ihmiset hyväksyvät Jeesuksen Kristuksen 
henkilökohtaiseksi pelastajaksi ja antavat elämänsä Hänelle, he ovat turvassa pelastuksessaan.

Mutta mitä tapahtuu henkilölle, joka tunnustaa Kristuksen Vapahtajaksi ja sitten myöhemmin 
elämässä hylkää pelastuksensa ja elää kristillisen moraalin, arvojen ja opetusten vastaista 
elämää?

Onko tämä henkilö edelleen pelastettu?

”Koetelkaa itseänne, oletteko uskossa; tutkikaa itseänne. Vai ettekö tunne itseänne, että Jeesus 
Kristus on teissä? Ellei, niin ette kestä koetusta." - 2.Kor. 13:5 

Sanon, että tuo henkilöä ei ollut pelastettu alunperinkään. En löydä Raamatusta sellaista kohtaa, 
joka antaisi ymmärtää, että ”uskova” voi hyljätä Jeesuksen ja silti saada pelastuksen. Joten "kerran
pelastettu, aina pelastettu" ei koske häntä, koska hänen "uskonsa" oli kosmeettisesti tehtailtu ja 
hyödytön.

Hyvä esimerkki tästä on kerran "kristitty" teologi ja nyt ateistiksi julistautunut John W. Loftus, 
verkkosivuston, Debunking Christianity, perustaja.[1]

Se, mikä on mielenkiintoista koskien herra Loftus'ia, löytyy hänen omista sanoistaan hänen 
profiilisivullaan:[2]

”Minulla on vastaava tohtorin tutkinto filosofiassa eli uskonnossa/apologetiikassa (kolme maisterin 
tutkintoa ja tohtoriopinnot). Opiskelin William Lane Craig'in johdolla ja suoritin Th.M.-tutkinnon 
Trinity Evangelical Divinity School'issa vuonna 1985. Olen kirjoittanut kirjan Why I Became an 
Atheist (Miksi minusta tuli ateisti) ja perustanut blogin Debunking Christianity.”

Kerran hän palveli Jumalan Sanaa ja uskoi siihen. Nyt hän on vannoutunut ateisti, joka yrittää 
"paljastaa kristinuskon".

https://www.faithwriters.com/article-details.php?id=90952
https://www.faithwriters.com/member-profile.php?id=38120


Se herättää kysymyksen: "Onko tämä mies menossa taivaaseen?"

Vastaus: Vain, jos hän tämän hetken ja kuolinhetkensä välisenä aikana on 'todella' kääntynyt 
Raamatun opetuksen mukaisesti.

”Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet 
kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut; sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun 
tunnustuksella pelastutaan. Sanoohan Raamattu: Ei yksikään, joka häneen uskoo, joudu häpeään"
– Room. 10:9-11

"Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois, että virvoituksen ajat 
tulisivat Herran kasvoista ja hän lähettäisi hänet, joka on teille edeltämäärätty, Kristuksen 
Jeesuksen." - Apt. 3:19-20 

"Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka
häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Sillä ei Jumala lähettänyt 
Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa 
pelastuisi. Joka uskoo häneen, sitä ei tuomita; mutta joka ei usko, se on jo tuomittu, koska hän ei 
ole uskonut Jumalan ainokaisen Pojan nimeen." - Joh. 3:16-18

Sanon jälleen, John W. Loftus ei ollut pelastettu alunperinkään.

Kaikki kristityt tekevät syntiä. Kaikki kristityt lankeavat. Kaikki kristityt kompastelevat. Yksikään 
”tosi” kristitty ei kuitenkaan hylkää ”tosi” kääntymystään.

"Sillä mahdotonta on niitä, jotka kerran ovat valistetut ja taivaallista lahjaa maistaneet ja Pyhästä 
Hengestä osallisiksi tulleet ja maistaneet Jumalan hyvää sanaa ja tulevan maailmanajan voimia, 
ja sitten ovat luopuneet - taas uudistaa parannukseen, he kun jälleen itsellensä ristiinnaulitsevat 
Jumalan Pojan ja häntä julki häpäisevät." - Hepr. 6:4-6 

Mitä sanoo ikuisen turvallisuuden opin radikaali versio?

Oppi mukaillen:

Kun ihminen antaa elämänsä Jeesukselle, hän on 'ikuisesti pelastettu'. Vaikka kyseinen henkilö 
hylkääkin uskon ja luopuu uskostaan ja elää jumalatonta syntielämää, niin tuon ihmisen ikuinen 
turvallisuus Kristuksessa ei ole vaarassa.

Joten tämän opetuksen mukaan John W. Loftus'illa on menolippu taivaaseen.

Hölynpölyä!

Jumalanpilkkaa! 

Holman Bible Dictionary'n mukaan: [3]

"Uusi testamentti laajentaa jumalanpilkan käsitettä niin, että siihen sisältyvät toimet Kristusta ja 
seurakuntaa vastaan Kristuksen ruumiina. Juutalaisten johtajat pitivät Jeesusta itseään pilkkaajana
(Markus 2: 7). Sanhedrinin kuulustelussa Jeesus ei vain vaatinut messiaanista arvoa, vaan vaati 
edelleen korkeimman korotetun aseman (Lk. 22:69). Sanhedrinin mukaan tällainen väite on 
jumalanpilkkaa ja ansaitsee siksi kuoleman (Mt. 26:65; Mk. 14:64). Uuden Testamentin 
näkökulmasta todellisia pilkkaajia olivat kuitenkin ne, jotka kielsivät Jeesuksen messiaaniset 
väitteet ja hylkäsivät Hänen ykseytensä Isän kanssa (Mk. 15:29; Lk. 22:65; Lk. 23:39)."

Pelastuksen ilmaisen lahjan hylkääminen on anteeksiantamaton synti, joka kieltää yksin 



Kristuksessa löytyvän lunastuksen ja hylkää Pyhän Hengen palvelutyön.

"Sentähden minä sanon teille: jokainen synti ja pilkka annetaan ihmisille anteeksi, mutta Hengen 
pilkkaamista ei anteeksi anneta. Ja jos joku sanoo sanan Ihmisen Poikaa vastaan, niin hänelle 
annetaan anteeksi; mutta jos joku sanoo jotakin Pyhää Henkeä vastaan, niin hänelle ei anteeksi 
anneta, ei tässä maailmassa eikä tulevassa." - Mt. 12:31-32 

Mitä tarkalleen ottaen on 'puhuminen Pyhää Henkeä vastaan?'

“Ja minä olen rukoileva Isää, ja hän antaa teille toisen Puolustajan olemaan teidän kanssanne 
iankaikkisesti, totuuden Hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska se ei näe häntä eikä 
tunne häntä; mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän tykönänne ja on teissä oleva." - Joh. 
14:16-17 

Luopuminen ja Pyhän Hengen kieltäminen on sen Yhden hylkääminen, joka elää ja ohjaa uskovaa.

On ilmeistä, että jokainen, joka hylkää "koetun" pelastuksensa, hylkää Hänet, joka asuu 
uskovaisessa. Tämä on "Pyhän Hengen pilkka" ja anteeksiantamaton synti tunnustavalle 
uskovalle, kuten myös niille, jotka eivät koskaan saaneetkaan Henkeä, koska hylkäsivät 
Jeesuksen.

Ikuisen turvallisuuden opin lopputulos.

Jos joku uskoo ikuisen turvallisuuden opin radikaalin määritelmän, hänelle on annettu ilmainen 
lupa tehdä syntiä. Ja syntiä he tekevät.

"Kuinka siis on? Saammeko tehdä syntiä, koska emme ole lain alla, vaan armon alla? Pois se!" - 
Room. 6:15 

Armo on armo. Se on Jumalan lahja meille, jotka uskomme Hänen Poikansa sovitusuhriin. Kristityn
tulee kauhistua kaikkea pahaa ja hänellä on voitto synnin yli kasvun kautta Pyhässä Hengessä. 

Ikuisen turvallisuuden opin radikaali versio on portti, paitsi syntiin, myös itsemurhaan ja 
eutanasiaan.

Johtopäätös

Jos tätä oppia saarnataan kotikirkossasi, lähde heti! Jos suosikkisaarnaajasi TV:ssä, radiossa tai 
Internetissä julistaa tätä oppia - vaihda kanavaa, käännä valitsinta tai katkaise yhteys. Paitsi, että 
se ei ole raamatullinen, se on tuhoisa niille, jotka siihen uskovat ja elävät sen mukaan. 

Yksikään ihminen ei ole koskaan kasvanut uskossa, jos hän ymmärtää sen niin, että on lupa tehdä 
syntiä. Lopputulos on ja tulee aina olemaan (ellei parannusta tehdä) kuolema ja kaikkien 
iankaikkisen elämän mahdollisuuksien menettäminen.
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