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***VAROITUS***

Tarkkailkaa hyperarmo-, helppoa uskomista-, kerran pelastettu aina 
pelastettu -opinkappaleita

(hyper-grace, easy believism, once saved always saved)

Video: https://www.youtube.com/watch?v=q_UGUADanmY&ab_channel=GabeTheStreetPreacher

Ympärillämme liikkuu opinkappale, joka kanta nimeä (once saved always saved) - kerran pelastettu 
aina pelastettu. Se tarkoittaa, että julistettuasi Jeesuksen Kristuksen omaksi henkilökohtaiseksi 
Herraksi ja Pelastajaksi, ja kutsuttuasi hänet sydämeesi, he ovat välittömästi pelastuneet. Heidän ei 
tarvitse tehdä enää mitään tuon jälkeen. Toinen heidän opinkappaleen osa sanoo, että oman synnin 
katuminen, syntien katuminen on pelastumista työtä tekemällä. Tai pelastumista ylistyksen kautta. 
Koska Herra Jeesus Kristus on jo maksanut menneet, nykyiset ja tulevat syntimme, näin ollen, jos 
henkilöllä on tarve katua syntejään, ne lisätään Jeesuksen Kristuksen valmiiksi tehtyyn työhön - 
heidän omien sanojensa mukaan. 

Joten, pähkinänkuoressa, kerran pelastettu aina pelastettu -väkijoukko uskoo ja sanoo ääneen:
*hylkää katumuksen
*hylkää kasteen vaatimuksena
*hylkää kasteen Pyhään Henkeen vaatimuksena
*hylkää jumalaisen elämäntavan

He hylkäävät katumuksen. He hylkäävät vesikasteen, jossa henkilö kastetaan kokonaan veteen aivan 
kuten apostolit käskivät ja Jeesus Kristus sanoo. He hylkäävät Pyhän Hengen kasteen, josta he 
tuntevat, että he ovat jo vastaanottaneet sen, kun he uskovat Johanneksen 3:16. 

Minä olen täällä tänään kertomassa teille, että kaikki nuo mainitut asiat ovat valheita. Kerran 
pelastettu aina pelastettu -väkijoukko on joukko ihmisiä, jotka ovat täällä paikan päällä, omissa 
synneissään ja jotka opettavat muita ihmisiä jatkamaan omissa synneissään. Ja he julistavat väärää 
evankeliumia, joka sanoo, ettei henkilön tarvitse tehdä täyskäännöstä (katua, repent). Heidän 
julistamansa väärä evankeliumi sanoo, ettei henkilön tarvitse kuolettaa lihan tekoja. Se sanoo, ettei 
henkilön tarvitse hyljätä vääriä tekojaan. Nuo kaikki edellä mainitut ovat valheita. 

Katsotaan yhtä kirjoituksen kohtaa yhdessä tänään ja keskitymme ihan pikaisesti 2. Timoteus 
kappale 2. Saamme siitä kontekstin, viitekehyksen, siihen, mistä on kysymys, jakeesta 14-: 

14 Muistuta tästä, ja teroita heille Jumalan edessä, etteivät kiistelisi sanoista, mikä ei ole miksikään 
hyödyksi, vaan niiden turmioksi, jotka kuulevat.
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15 Pyri osoittautumaan Jumalalle semmoiseksi, joka koetukset kestää, työntekijäksi, joka ei työtään 
häpeä, joka oikein jakelee totuuden sanaa.

16 Mutta pysy erilläsi epäpyhistä ja tyhjistä puheista, sillä niiden puhujat menevät yhä pitemmälle 
jumalattomuudessa,

17 ja heidän puheensa jäytää ympäristöään niinkuin syöpä. Niitä ovat Hymeneus ja Filetus,

19 Kuitenkin Jumalan vahva perustus pysyy lujana, ja siinä on tämä sinetti: "Herra tuntee omansa", 
ja: "Luopukoon vääryydestä jokainen, joka Herran nimeä mainitsee".

Katukaa, tehkää täyskäännös. Eikä tämä koske vain muutamaa valittua. Jokainen! Jokainen, joka 
mainitsee Herran nimen. Mitä se tarkoittaa? Jumala tuntee heidät, jotka ovat todella hänen omiaan. 
Ja ne ihmiset, jotka ovat tunnustautuvia kristittyjä ja jotka eivät ole HÄNEN omiaan. Ja jokainen 
joka mainitsee Kristuksen nimen, hyljätköön väärät tekonsa. Mitä tarkoittaa mainita jokin nimi? 
Onomazo. Se on verbi. Se tarkoittaa: antaa nimi, mainita, kutsua tiettyä nimeä. Jokainen, joka 
mainitsee Kristuksen nimen, hyljätköön syntinsä. Jokainen joka kutsuu Kristusta nimeltä. Jokainen, 
joka mainitsee ääneen Kristuksen nimen - omaksi Herrakseen. Herran nimi. He mainitsevat Jehovan 
nimen kiitoksessaan. Tai ylistyksessään (laulussaan). He kantavat nimeä: kristitty. Tai, minä kiitän 
Jumalaa. Tai, minä uskon Jeesukseen. Tai, minä olen sanonut ääneen syntisen rukouksen, joten olen 
pelastettu. Olen kristitty.

Mainitut ihmiset sanovat ääneen Kristuksen nimen. He puhuvat ääneen henkilön tai asian nimen. 
Jokainen joka mainitsee Kristuksen nimen, tämä tarkoittaa aivan jokaista, enkä välitä siitä 
kutsuvatko he itseään metodistiksi, helluntailaiseksi, baptistiksi, kerran pelastettu aina pelastettu -
väeksi, luterilaiseksi, episkopaaliksi, jehovan todistajaksi, katolilaiseksi, kuka tahansa, jokainen joka 
sanoo ääneen Kristuksen nimen, kutsuu avukseen Jeesusta, mainitsee Jehovan kiitoksessaan ja 
ylistyksessään, kutsuu Jumalaa elämäänsä, jokainen. Eikä vain nuo ihmiset tuosta kirkon vapaasta 
suuntauksesta, eikä vain nuo ihmiset tuosta toisesta kirkon suuntauksesta, eikä vain nuo ihmiset 
mistä tahansa kirkon suuntauksesta. Tässä kirjoituksen kohdassa ei edes puhuta mistään kirkon 
suuntauksista. Vaan jokaisesta ihmisestä, joka mainitsee Kristuksen nimen kiitoksessaan ja 
ylistyksessään (laulussaan), hyljätkää väärät tekonne.

Muistakaa: tämä on sinetti. Herra tuntee omansa. Ne ihmiset, jotka ovat hänen, ne jotka ovat hänen 
omiaan, ne, joilla on HÄNEN sinettinsä, sinetti. He eivät ainoastaan sano ääneen Kristuksen nimeä, 
vaan he tekevät myös mitä? He hylkäävät väärät tekonsa. Mitä tuo tarkoittaa? Aphistemi. Se on 
verbi. "make to stand away" - erottautua jostakin. "draw away" - poistua jostain paikasta. "repel" - 
torjua. "take up a position away from" - etsiä paikka erillään jostain toisesta paikasta. "withdraw 
from" - vetäytyä jostain paikasta. "leave" - lähteä pois. "abstain from" - pidättäytyä jostain.
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Hyljätä väärät tekonne. Se tarkoittaa, ettet jatka sen asian tekemistä. Kerran pelastettu aina pelastettu 
-väki sanoo ja uskoo: "Kyllä, sinä voit jatkaa synnissä." Sinä voit jatkaa sen asian tekemistä, koska 
olet vain avuton syntinen. Ei ole olemassa mitään, miten voit miellyttää Jumalaa. Ei ole olemassa 
mitään, miten voit kuolettaa lihasi teot. Ei ole olemassa mitään, mitä voit tehdä vaan sinun on 
nojattava Kristuksen loppuun saatettuun työhön. Ja se on riittävästi. Ei ole tarvetta hyljätä omia 
syntejäsi. Ei ole tarvetta tehdä täyskäännöstä (katua). Itse asiassa, jos julistat katumusta, olet 
Herraan uskova pelastustyöntekijä (Lordship salvationist). Tai, minkä nimen he ovat asialle 
antaneet. Heillä on aina näitä uusia sanoja, joita ei ole koskaan kuultu Jumalan sanassa.

He ovat samanlaisia kuin Hymeneus ja Filetus. He johdattavat ihmisiä harhaan. He johdattavat 
ihmisiä pois totuudesta. Heidän sanansa kalvaa ihmisiä kuin syöpä. Se on hivuttava tauti. Se on 
tuskallista heille, koska Jumalan lapset, jotka tuntevat totuuden, he vaeltavat Herran käskyissä ja 
asetuksissa. Mutta heidän pieni tautinsa, heidän pieni mädännäisyytensä, se tulee leviämään kuin 
syöpä. Se tulee leviämään muihinkin ihmisiin. Ja se tulee viemään heidät umpikujaan. "to remove" - 
siirtää pois. "instigate to revolt" - yllyttää vastarintaan. Katsokaa tuota verbiä. Hämmästyttävää. Kun 
menet kreikankielisen sanan tai hepreankielen sanan syvyyteen. Kapinoida. Minä kapinoin 
kannabiksen polttamisen puolustajia vastaan. Minä kapinoin tupakan polttamisen puolustajia 
vastaan. Minä kapinoin humaltuneisuuden puolustajia vastaan. Minä kapinoin aviorikoksen 
puolustajia vastaan. Minä kapinoin näitä lihan syntien puolustajia vastaan. Jotka haluavat vetää 
minut kuoppaan. Kapinoida.

"desist" - lakata tekemästä jotain. "desert" - hyljätä. "depart" - poistua. "draw away" - siirtyä 
kauemmas. "withdraw self" Kuten sanoinkin, luterilainen, helluntailainen, baptisti, metodisti, 
episkopaali, roomalaiskatolinen, mitä se tarkoittaa? Vääryys?! Jokainen hyljätköön vääryytensä 
(adikia). Adikia, substantiivi: epäoikeudenmukaisuus, vääryys, kipu. No, onko se kivuliasta, jos 
sinulla on jonkin sortin epämoraalinen suhde? Alueilla, joita ei koskaan tarkoitettu sellaisiksi. Te 
tiedätte, mistä puhun. Raastaako se sinua? Aiheuttaako se sinulle sairautta tai tauteja? Aiheuttaako se 
sinulle tulehduksen? Kyllä, se tekee niin. Hyljätkää kipunne. Heikkoutenne. 

Se tarkoittaa oikeudenmukaisuuden vastakohtaa. Se on Jumalan standardin rikkomista. Se on siis 
kaikki se, mikä on Jumalan standardin vastakohta ja Jumalan moraalia vastaan. Ja se on sitä, mitä 
me julistamme ja opetamme. Noudattakaa Herran standardeja. Se on kirjoitettu juuri sinua varten 
(suomeksi Raamattu 1933/38 ja 1992). Kuunnelkaa ja kuulemalla kuulkaa HÄNEN sanaansa - 
Raamattua. Kaikki mikä vastustaa Jumalan standardeja on rikkomus (violation). No, minä uskon, 
että voin olla naisjulistaja, naispastori, tai naispiispa. Sinä olet silloin lainrikkoja, koska Jumalan 
sana sanoo, että henkilö joka kutsuu itseään hengelliseksi tai profeetaksi, ymmärtäkää tämä, nämä 
kirjoittamani asiat ovat Herran käskyjä. Naisen ei tule käyttää valtaa mieheen. Hänen ei pidä 
opettaa. Hänen tulee olla ääneti kirkoissa. Koska, se vastustaa Jumalan standardeja. HÄNEN 
käskyjään, joten siinä on kysymyksessä rikkomus (vähän niin kuin suuri ylinopeus, josta ei selviä 
sakkoja maksamalla). Se on vääryyttä (unrighteousness).
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Hyljätkää vääryys. Hylätkää Jumalan standardien rikkominen. Koska ne tuovat elämääsi Jumalan 
vastustuksen (divine disaproval). Rikkomuksen. Joka on päinvastainen hänen oikeudenmukaisille 
päätöksille. Ja mennään eteenpäin sanastossa: pahantekijät, vääryydet, vääryys, 
epäoikeudenmukaisuus, jumalattomuus, ilkeys, väärä. Mikä tahansa, mikä poikkeaa Jumalan 
sanasta. Tämä on hyvin helppoa ymmärtää. Kristallin kirkasta. Ja kuten jo sanoinkin, ainoa asia, 
mikä sinun pitää tehdä: avaa Jumalan sana. Mene suoraan epistoleihin (kirjeisiin kirkolle). Ja katso, 
mitä sanotaan kirkon standardeista. Se on. Se on paikka, missä me olemme - Uusi Testamentti. 

Meidän ei pidä palata takaisin Vanhaan Testamenttiin ja aloittaa harjoittamaan vanhan liiton 
käytäntöjä. Meidän ei tarvitse käyttää tiettyjä tekstiilejä ja syödä tiettyjä ruokia. Ja tuon kaltaisia 
asioita. Nuo asiat olivat opettamassa mestaria siitä, mikä on tulossa, joka on uusi liitto. Se on 
kahleista vapautumista. Ja vanhassa liitossa kukaan ei todellisuudessa pystynyt vapautumaan 
kahleistaan, mutta nyt Kristuksen kautta, Jeesuksen kautta, meidät on vapautettu. Hän tuli ja toteutti 
lain. Hän sanoi, se on toteutettu. Hän otti itselleen tuon rangaistuksen, jonka Jumala oli tarkoittanut 
sinulle ja minulle. Nyt, Kristuksen vanhurskauden (oikeassa oleminen Jumalassa) kautta, Jumalan 
armon kautta hänen Poikansa Jeesuksen Kristuksen kautta, me voimme vaeltaa vanhurskaudessa. 
Me voimme vaeltaa Pojassa. Me voimme vaeltaa Hänen Poikansa kaltaisuudessa. 

Ja tuo Jumalan Pojan kaltaisuus, harjoittiko Jeesus syntiä? Pidättäytyikö hän synnistä? Vastustiko 
hän houkutusta? Hän vastusti houkutusta. Hän ei harjoittanut synnillistä elämäntapaa. Hän vastusti 
houkutusta. Hän ei tehnyt syntiä. Näin ollen hänen lapsensa, pitäisi noudattaa Kristuksen tapoja. 
Teemmekö joskus virheen? Kyllä. Mutta, mitä me teemme? Me emme lakaise sitä maton alle. Me 
emme kiinny siihen ja sano: "Minä en koskaan pysty parempaan." Tämä taakka on minulle annettu, 
mutta kiitos Jeesukselle Kristukselle, minun ei tarvitse alistua tälle juopottelulle ja tälle 
käyttäytymiselle - aviorikokselle. Ja tälle tupakanpolton riippuvuudelle. Ja tälle pornografian 
katsomiselle. Ei, minä pääsen eroon noista, koska minä luotan Jeesukseen. Ja minä tulen silloin 
pelastumaan. Minä valmistaudun. Erittäin karkeaan herätykseen. 

Hyljätkää vääryytenne, teot, jotka rikkovat lakia ja oikeutta. Teko, joka on jumalaton 
(unrighteousness). Vääryys. Väärä. Epäoikeudenmukaisuus. Moraalinen vääryys. Se on 
pohjimmiltaan synti: kaikki mikä vastustaa moraalisia Kaikkivaltiaan Jumalamme standardeja. Sitä 
synti on. Hylkää vääryytesi. Se tarkoittaa täyskäännöstä - katumusta. Yksinkertaisesti: katukaa. 
Jokainen henkilö, joka ääneen lausuu Kristuksen nimen: katukaa! Katukaa vääryyksiänne. 
Kääntäkää selkä synneillenne. Kääntykää Jeesuksen Kristuksen suuntaan. Kääntäkää selkä 
lihallenne - lihan teoillenne. Rakastukaa Herraan ja hänen oikeudenmukaisuuteensa ja hänen 
hyvyyteensä ja hänen moraaliinsa. Paetkaa rikkomuksianne. 

Eikä meidän tulisi tehdä niin vain henkilökohtaisesti, yksilöinä, Jumalamme silmien edessä kun 
sanomme ääneen Kristuksen nimen vaan ne meistä, jotka ovat julistajia ja opettajia: heidän tulee 
julistaa tätä. Kirkolle ja myös ihmisille, jotka elävät maailmassa. Koska se antaa heille esimakua 
siitä, mitä Jumala on. Se opettaa heitä siitä, mitkä ovat Jumalan lait ja moraali. Eivät he voi muuttua 
yhdessä yössä vaan heidän on synnyttävä uudelleen (ylhäältä). 
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Luonnollinen ihminen ei ymmärrä Jumalan hengellisiä asioita. Kuitenkin, se johdattaa heidät tuolle 
vanhurskauden polulle (=uudestisyntyminen ylhäältä). Joten, me voimme tarkastella tätä asiaa 
tuhannella eri tavalla, joiden kautta "kerran pelastettu aina pelastettu" -valheen tuhoaminen on 
mahdollista. Sen tuhoaminen, ettei ihmisen tarvitse katua syntejään. Tämä on siis vain eräs 
esimerkki lisää 2.Tim.2, että Raamattu kertoo meille kirkkaasti, että jokainen julkisesti kristityksi 
itseään kutsuva, joka sanoo ääneen Kristuksen nimen, joka huutaa avukseen Jumalaa, Jehovaa, joka 
sanoo: "Olen kristitty. Uskon Jumalan sanaan. Uskon, Johanneksen 3:16. Olen kristitty." 

Hyvä on. Oletko hylännyt väärät tekosi? Se on kysymyksemme. Se on todellinen kysymyksemme. 
Onko sinulla tuo sinetti? Että sinä todella olet kristitty. 
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