
Ajatuksiani Joel Osteenista ja Lakewood Church - hieman hapatetta

Video: https://www.youtube.com/watch?v=15RRFr3ZQjM

Haluan jakaa kanssanne videon pätkän melko tunnetusta puhujasta, Joel Osteenista. Minulta
kysyttiin mielipidettä hänestä ja minun täytyy myöntää, etten tunne häntä kovin hyvin. En seuraa
häntä. Mutta tiedän, että hän on motivational speaker (motivaatiopuhuja). Hän kutsuu itseään
pastoriksi, mutta en tunne häntä niin hyvin, että voisin kutsua häntä pastoriksi. Tiedän, että pastori
kantaa suurta taakkaa ja vastuuta enkä ole havainnut sellaista, koska en tunne miestä.
Mutta haluaisin katsoa kanssanne seuraavan videon, koska siinä on joitain asioita, jotka ovat
huolestuttavia. Meidän tulee rakastaa naapureita ja kohdella heitä kunnioituksella. Raamattu sanoo,
kunnioita kaikkia ihmisiä, rakasta veljiä, pelkää Jumalaa ja kunnioita kuningasta. En puhu pahaa
hänestä vaan tarkastelen hänen mielipidettään tiettyyn aiheeseen. Ja haluan verrata sitä
Kirjoituksiin, jos hänen mielipiteestään löytyy totuutta. Joten katsotaan video ja palataan
[kommentoimaan sitä].

***video***
-Kaksi gay-ihmistä, heidän avioliitto. ---Vihkisitkö sinä heidät avioliittoon? -En, en usko, että
Kirjoitukset opettavat sellaista. Se on kohta, jossa hankaluus tulee esiin, koska ei minulla ole mitään
ketään vastaan. Jos ihmiset haluavat elää yhdessä, se on heidän asiansa. Mutta minun uskoni, kun
sanomme, avioliitto. Läpi koko Raamatun löydämme satoja avioliittoja, mutta yksikään niistä ei ole
samaa sukupuolta olevien välillä. En ole ketään vastaan, mutta uskon, että se on sitä, mitä Raamattu
opettaa.

***kommentti***
Näette selvästi, että hän on epäröivä. Hän on epävakaa. Hän sanoo: "En ole ketään vastaan, mutta
Raamattu sanoo näin..." Ja sitten hän toistaa sen, ettei ole ketään vastaan, mutta Raamattu sanoo
näin... Tuo osoittaa minulle epävakautta. Se on konkreettisen vakaumuksen puutetta, kun puhutaan
homoseksuaalisuuden aiheesta. Se tuo mieleeni Kirjoituksen jakeen Jaakobin kirjasta kappaleesta
yksi jakeesta 8: "kaksimielinen mies, epävakainen kaikilla teillään."

Nyt, tämä mies kutsuu itseään pastoriksi. Ja kuten sanoin aikaisemmin, tuon nimikkeen mukana
tulee paljon taakkaa ja vastuuta ja etiikkaa [moraalisesti hyväksyttyä]. Ja kyseisen henkilön ollessa
tuossa asemassa ilman käsinkosketeltavaa ja kouriintuntuvaa käsitystä siitä, miten meidän tulisi
nähdä homoseksuaalisuus, on mielestäni huolestuttavaa. Se on juuri syy, miksi hieman epäröin
kutsua häntä pastoriksi.

Koska pastori on paimen. Hän johtaa laumaa ja paimentaa heitä. Hän suojelee heitä. Hän ruokkii
heitä. Hän tarkkailee susia. Ja varmistaa, ettei heitä käytetä hyväksi. Ettei kukaan ulkopuolinen
käytä heitä hyväksi. Ja hän johtaa lampaat oikealle polulle. Kun hän on pastori ja kuitenkin niin
häilyvä ja horjuva näkemyksessään homoseksuaalisuudesta, se on suuri huolenaihe.

***video***
---Viimeksi puhuin tästä aiheesta Mahmoud Ahmadinejadin [Iranin entinen presidentti] kanssa, joka
sanoi, ettei Iranissa ole gay-ihmisiä. Hän sanoi, että se on kamala synti ja kirous. Mitä mieltä sinä
olet?

***kommentti***
On mielenkiitoista, että Pierce Morganin täytyy viitata Ismaelin jälkeläisiin, joilla on vahva
vakaumus asiaan ja inho tuota iljettävää homoseksuaalista toimitusta kohtaan. Se on lähes
hienovarainen läpsäytys Joel Osteenin kasvoille ja hänen rampaa vakaumustaan kohtaan.

https://www.youtube.com/watch?v=15RRFr3ZQjM


***video***
---Voisitko ajatella koskaan osallistuvasi homoavioliiton vihkimistilaisuuteen? Kahden gay-ihmisen
välillä, jos he vaikka tulisivat sinun kirkkoosi? -Jos asia olisi niin helppoa, olisimme jo tehneet
päätöksemme tähän mennessä. Mutta tätä asiaa on palloteltu sinne tänne.

***kommentti***
Miksi hän [Joel osteenin vaimo] väistelee kysymystä? Miksi hän kieltäytyy vastaamasta suoraan
kysymykseen, joka häneltä on kysytty? Haastattelija ei kysynyt lainsäädännöstä. Sen sijaan hän
kysyi, mitä hän tekisi, jos hän saisi kutsun gay-häihin? Se [vastaus] osoittaa, että myös hän on
sekaannuksen vallassa eikä hänellä ole kovaa maaperää jalkojensa alla totuudessa. Enkä syytä häntä
[vaimoa] täysin vaan syytän häntä [miestä], koska hän on naisen pää – vaimonsa pää. Miehen pitää
olla varma omasta vakaumuksestaan, jotta hän [vaimo] voi olla varma omasta vakaumuksestaan.
Kuinka vaimo voi olla varma omasta vakaumuksestaan, kun hänen johtajansa, pastorinsa, oppaansa,
on heikko omassa vakaumuksessaan.

***video***
---Kutsun hyväksyminen on helppoa. Hyväksyisitkö sinä kutsun vai et? -Hyväksyisinkö kutsun...
---Kaksi gay-ihmistä, jotka käyvät kirkossanne, kutsuvat sinut omiin häihinsä. -Varmasti, kyllä minä
menisin sinne. ---Ihan tosi. -No, jos minulla olisi aikaa.

***kommentti***
Wau, tuo on hämmästyttävää. Hän sanoi, varmasti minä menisin. Tuo lause kertoo meille, ettei tuo
nainen todella ymmärrä Jumalan sanaa. Ehkä hän luki Kirjoituksia, mutta Raamattu sanoo, että
meidän on rakastettava Jumalaa, Herraamme, koko sydämellämme, mielellämme, sielullamme ja
voimallamme. Ja jos meillä on todellinen vakaa rakkaus Jumalaa kohtaan, todellinen rakkaus
Jumalaa kohtaan, silloin me alamme rakastamaan asioita, jota Hän rakastaa ja vihaamaan asioita,
joita Hän vihaa. Ja Kirjoitukset kertovat hyvin selvästi, veljet ja ystävät, Leviticus 18:22 [3.
Mooseksen kirja]. Mennään sinne: "Älä makaa miehenpuolen kanssa, niinkuin naisen kanssa
maataan; se on kauhistus."

***video***
-Jos he ovat ystäviäni ja kunnioittaisin heitä, varmasti minä menisin [häihin].

***kommentti***
Joten, kyllä, hän [Joel Osteen] menisi häihin. Hän siis todellisuudessa ilmestyisi gay-häihin. Koska
he ovat hänen ystäviään. Eikä hän halua olla epäkohtelias heitä kohtaan. Katsotaan, mitä Jaakob
sanoo kappaleessa neljä jakeessa neljä: "Te avionrikkojat, ettekö tiedä, että maailman ystävyys on
vihollisuutta Jumalaa vastaan? Joka siis tahtoo olla maailman ystävä, siitä tulee Jumalan
vihollinen." Tuo on hyvin selvää. Kyllä, meillä pitää olla naapurit ja tutut ja tuntea ihmisiä. Mutta
meidän ei pidä osallistua heidän synteihinsä. Mihin piirretään rajaviiva?

Jos menet gay-häihin ja osallistut ja olet mukana heidän synnillisessä toiminnassaan, et silloin
osoita, että vastustat sellaista toimintaa. Jeesus oli jatkuvasti vastustamassa syntisiä.
Heprealaiskirje 12:3: "Ajatelkaa häntä, joka syntisiltä on saanut kärsiä sellaista vastustusta
itseänsä kohtaan, ettette väsyisi ja menettäisi toivoanne." Me emme voi olla tämän maailman
ystäviä. Kyllä meillä voi olla tuttavuuksia ja voimme tuntea ihmisiä. Mutta meidän on kerrottava
heille totuus ja meidän on rakastettava naapureitamme. Meidän on kunnioitettava muita, kertomalla
heille totuus.

Jos hän [Joel O.] menee häihin kovaäänisen ja julisteen kanssa, ja seisoo siellä edessä saarnaamassa
vastustaen tuota iljetystä, niin kyllä, ymmärtäisin, miksi hän osallistuu siihen. Mutta 
todennäköistäon, ettei hän mene sinne eteen ja saarnaa. Hän menee sinne ja istuu hiljaa ja osoittaa 



kunnioitustaan gay-pariskunnalle. Hän ei vaikuta mieheltä, jolla on vahva vakaumus. Ja ymmärrys 
Jumalan sanasta. Se on syy, miksi olin niin vastahakoinen kutsuakseni häntä pastoriksi. En halua 
asettaahäneen väärää leimaa. 

Hän on motivaatiopuhuja. Ja kun hän on miljoonien ihmisten edessä, ja monien seuraajiensa edessä,
se on hänen aikansa loistaa totuuden avulla. Jumalan sanan avulla. Hän ei ole viitannut yhteenkään 
jakeeseen Kirjoituksista, joka osoittaisi, että Jumala ei hyväksy kyseistä toimintaa. Kun puhutaan 
homoseksuaalisesta toiminnasta. Hän ei ole antanut meille yhtäkään jaetta Kirjoituksista. Sen sijaan 
hän piilottelee tuon niin kutsutun "kunnioituksen-sateenvarjon" alla. Sananlaskut 17:4: "Paha 
kuuntelee häijyjä huulia, petollisuus kuulee pahoja kieliä." 

Joten koko tämä "kunnioituksen teema", josta hän puhuu, se on hyväksynnän sateenvarjo. Hän siis 
itse asiassa hyväksyy heidän toimintansa. Kyllä, minä tiedän, että se on Jumalan sanaa vastaan. 
Mutta hänen toimintansa. Raamattu sanoo, että meidät tuomitaan tekojemme mukaan. (Room. 2:6 / 
Ilm. 20:12 / 2.Kor.5:10). Niinpä, kun hän sanoo yhtä suullaan ja tekee jotain muuta toiminnassaan, 
siis kirjaimellisesti osallistumalla gay-häihin, se osoittaa meille, että hänen tekonsa eivät ole 
Jumalasta.

Jaakob 4:4, siksi siinä sanotaan adulters ja adulterers [avionrikkoja/avionrikkojat], koska he ovat
kieltäneet Jumalansa ja maanneet vihollisen kanssa. He ovat kirjaimellisesti maanneet vihollisen
kanssa. He pitävät kiinni vihollista kädestä ja he kieltävät Jumalansa ja hylkäävät ensirakkautensa.
Ja heillä on hengellinen läheinen suhde paholaisen kanssa. Se tapahtuu osallistumalla heidän
synnilliseen toimintaansa. Raamattu sanoo (Ef. 5:11): "älköönkä teillä olko mitään osallisuutta
pimeyden hedelmättömiin tekoihin, vaan päinvastoin nuhdelkaakin [paljastakaa] niistä." Ja sitä
minä en ole kuullut Joel Osteenin suusta.

***video***
---Jos kaksi ihmistä on syntistä, eikö kyseessä ole lopullinen synti? -En ajattele, että se on
lopullinen synti. Minä katson asiaa toisesta näkökulmasta ja se on toisen ihmisen kunnioittaminen.
Tästä tulee tarpeettoman monimutkaista, mutta minä tarkastelen asiaa kunnioituksen näkökulmasta.

***kommentti***
No, hän sanoo siinä, ettei halua olla epäkohtelias. Mitä Paavali sanoi Timoteukselle ja mitä hän
antoi hänelle tehtäväksi kirkon piirissä? Niitä kohtaan, jotka olivat hänen alaisuudessaan ja jotka
seurasivat häntä. Hän sanoo (1.Tim.5:20-21): "Syntiä tekeviä nuhtele kaikkien kuullen, että
muutkin pelkäisivät." Tämä on käsky meille, jos tiedämme jonkun elävän synnissä seurakunnassa ja
jotka ovat avoimesti homoseksuaalisia tai juovat tai ovat haureellisia tai avionrikkojia. Timoteuksen
piti nuhdella heitä koko seurakunnan edessä, jotta muutkin näkevät, kuulevat ja myös pelkäävät.
(1.Tim. 5:21): "Minä vannotan sinua Jumalan ja Kristuksen Jeesuksen ja valittujen enkelien edessä,
että noudatat tätä, tekemättä ennakolta päätöstä ja ketään suosimatta." Mutta tämä mies (Joel O.)
sanoo, ettei hän halua olla epäkohtelias, koska he ovat hänen ystäviään. Ja hänellä on näin ollen
suurempi kunnioitus heitä kohtaan.

***video***
---Voisitko sinä asemassasi todellisuudessa rohkaista ihmisiä ja aktivoida heitä menemään samaa
sukupuolta olevan kanssa avioliittoon? Sinun on nähty tekevän niin, koska siitä on olemassa
valokuva. Olisiko siinä jotain ongelmallista? -Tuo on niin hypoteettinen [asiasta ei ole olemassa
vahvaa todellista näyttöä] kysymys. ---No ei oikeastaan ole. Koska sinun kirkossasi käy paljon gay-
ihmisiä, joten se voisi todella tapahtua. -No, minä en ole ollut monissa häissä viime aikoina. Puhun
sellaisesta henkilöstä, joka on tärkeä [dear] meille. En aio olla epäkohtelias sellaista henkilöä
kohtaan, joka on tärkeä meille. Jos en menisi sinne häihin, se sanoisi tuolle tärkeälle henkilölle, ettet



ole tarpeeksi hyvä meille. Näin minä näen asian juuri nyt. En aio juosta karkuun ja tehdä siitä isoa 
numeroa, koska se ei ole sitä, mitä minä olen ja mitä minä kannatan. Ja jälleen kerran, minä en
halveksi toisia ihmisiä.

***kommentti***
2.Kor.11:14: "Eikä ihme; sillä itse saatana tekeytyy valkeuden enkeliksi. Ei ole siis paljon, jos
hänen palvelijansakin tekeytyvät vanhurskauden palvelijoiksi, mutta heidän loppunsa on oleva
heidän tekojensa mukainen." Me elämme viimeisiä aikoja. Vaikka tämä henkilö väittää olevansa
pastori minä pidän häntä ainoastaan motivaatiopuhujana, jonka on annettava vastaus tekemisistään
Jumalan edessä. Ja toivon, että hän katuu. Jos menet hänen kirkkoonsa, uskon, että sen nimi on
Lakewood Church tai Lakewood Assembly. Teidän on puhuttava kahden kesken tämän miehen
kanssa ja kysyttävä häneltä, onko hän muuttanut näkemystään homoseksuaalisuudesta. Kysykää
häneltä Kirjoituksista. Kysykää häneltä samat kysymykset, jotka Pierce Morgan kysyi häneltä. Jos
sinulle annettaisiin kutsu gay-häihin nyt, menisitkö sinne? Nyt kun tiedät, mitä tiedät tehtyäsi tuon
haastattelun. Menisitkö sinä sinne häihin, Joel? Mitä sinä tekisit? Minä haluan tietää kirkkosi
jäsenenä.

Raamattu sanoo, että koetelkaa henget. Ovatko ne Jumalasta, koska monet väärät profeetat ovat
menneet maailmaan. Menkää rauhassa Jeesuksen nimessä.
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