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John McArthur haastaa Kenneth Copelandin

Lähde: https://www.youtube.com/watch?v=vqmocAaM070&ab_channel=ExpositTheWord

Jos seuraamme tätä väärää käsitystä Jumalasta hieman pidemmälle, "Word Faith"-liike opettaa, kun 
sinusta tulee kristitty, sinusta tulee jäsen rotuun nimeltään "pienet jumalat". Kenneth Copeland on 
suoraan sanonut sitä, mitä monet "Word Faith"-opettajat vihjaavat paljon peitellymmin. Tämä on 
sitä, mitä Kenneth Copeland kirjoittaa: "Hän antoi sinulle, kun synnyit uudelleen [ylhäältä]. Pietari 
sanoi aivan yhtä suorasukaisesti. Hän sanoi. Me olemme osallisia jumalaisesta luonteesta. Tuo 
luonne on ikuinen elämä ehdottomassa täydellisyydessä. Ja se annettiin, injektoitiin, henkeesi. Ja 
sinulla on tuo annettu sisälläsi Jumalan toimesta aivan samalla tavalla kuin sinä olet antanut 
lapsellesi ihmisyyden. Tuo lapsi ei syntynyt valaaksi. Hän syntyi ihmiseksi. Eikö se ole totta? No 
nyt, sinulla ei ole ihmistä, vai mitä? Sinä olet ihminen. Ja sinulla ei ole Jumalaa sisälläsi. Sinä olet 
jumala." Lainauksen loppu.

Copeland opettaa, että Aatami luotiin Jumala-luokkaan (God class). Se tarkoittaa, että Aatami oli 
Jumalan kopio. Kuunnelkaa, mitä hän sanoo. Lainaus: "Hän ei ollut alisteinen Jumalalle. Aatami 
vaelsi niin kuin Jumala. Mitä hän sanoi, se tapahtui. Mitä hän teki, se oli merkitsevää. Ja kun hän 
polvistui paholaisen edessä ja asetti paholaisen itsensä yläpuolelle, silloin ei ollut enää mitään, mitä 
Jumala olisi voinut asialle tehdä, koska jumala oli asettanut paholaisen sinne. Aatami luotiin, 
muistakaa tämä, Jumala-luokkaan. Mutta kun hän teki maanpetoksen, hänet alennettiin Jumala-
luokan alapuolelle." Lainauksen loppu.

Copelandin mukaan ristillä Jeesus voitti oikeuden uskovalle syntyä uudelleen Jumala-luokkaan. 
Aatamia ei luotu Jumalalle alisteiseen asemaan vaan Jumalan kaltaiseksi. Hän menetti sen ja 
Kristuksessa meidät palautetaan takaisin Jumala-luokkaan. Sanomalla noin Copeland uskoo, että 
Jeesus, lainaus: "Hän voitti parantumisen. Hän voitti vapautumisen [pahoista hengistä]. Hän voitti 
taloudellisen vaurauden. Mielellisen vaurauden [terveyden]. Fyysisen vaurauden. Perheen 
vaurauden. Hän sanoi, hän takaa tarpeeni oman kirkkautensa rikkauden mukaan Kristuksessa 
Jeesuksessa. Ja minä vaellan ympäriinsä ja sanon, kyllä. Minun tarpeeni on taattu hänen rikkautensa
ja kirkkautensa mukaan Kristuksessa Jeesuksessa. Kunnia Jumalalle. Minä olen liitossa tarpeen 
takaajaan (need meeter). Minä olen liitossa I AM. Halleluja! Ja minä sanon tämän kaikella 
kunnioituksella, jotta se ei suututa teitä liian pahasti. Mutta sanon sen kuitenkin. Kun luen 
Raamatusta, missä hän sanoo Minä Olen (I AM), minä vain hymyilen ja sanon, Minä Olen (I AM) 
myös." Lainauksen loppu.

Tuo on niin pilkkaavaa, että se saa jokaisen todellisen Jumalan lapsen kavahtamaan. Ja kuitenkin se 
on tyypillistä Word Faith-opetusta. Jos kuka tahansa ihminen kutsuu itseään Minä Olen (I AM), 
YHWH, ikuinen pelastava ylivertainen Jumala, se on Jumalan pilkkaa. Kritiikin takia, jotkin hänen 
lausunnoistaan siitä, että uskova on jumalainen (deity of the believer), Copeland oli mukana Paul ja 
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Jan Crouch Trinity Broadcasting Network -ohjelmassa. Ylistäkää Herraa. Hän oli siellä 
puolustamassa opetustaan. Seuraavassa on ohjelmassa käyty keskustelu. Paul Crouch, sanoi: 
"Jumala ei tee edes eroa itsensä ja meidän välille." Kenneth Copeland sanoi: "Ei koskaan. Ei 
koskaan. Et sinä voi tehdä koskaan sellaista liittosuhteessa." Paul Crouch: "Tiedätkö, mikä muu tänä
iltana on saanut ratkaisunsa? Se on tämä värittäminen ja itku ja vastakkainasettelu, jonka paholainen
on synnyttänyt tuodakseen erimielisyyttä Kristuksen kehossa, että olemme jumalia. Minä olen pieni 
jumala." Kenneth Copeland: "Kyllä! Kyllä!" Jan Crouch: "Ehdottomasti. Hän antoi meille oman 
nimensä." Kenneth Copeland: "Se on syy, miksi olemme." Paul Crouch: "Minulla on Hänen 
nimensä. Olen yhtä Hänen kanssaan. Olen liittosuhteissa. Minä olen pieni jumala. Kriitikot 
häipykää!" Kenneth Copeland: "Sinä olet kaikkea sitä, mitä Hän on." Paul Crouch: "Kyllä." 

Paul Crouch, johtaja ja uutisankkuri (on air host) Trinity Broadcasting Networkissa, ja näin ollen 
eräs vaikutusvaltaisimmista ihmisistä uskonnollisessa uutismediassa tänä päivänä, on vahvistanut 
uudelleen ja toistuvasti sitoutumisensa Word Faith-liikkeen "pienet jumalat"-opinkappaleeseen. 
Lainaan häntä: "Tuo uusi luomus, joka tulee uudessa syntymässä, on luotu Hänen kuvakseen. Se on 
näin ollen yhdistynyt Jeesukseen Kristukseen. Eikö se ole totta? Ja näin ollen tässä mielessä, näin 
tämän monta vuotta sitten, mikä tahansa tuo liitto on, joka yhdistää Isän, Pojan ja Pyhän Hengen." 
Hän sanoo: "Isä, minä haluan heidän olevan yhtä minun kanssani aivan kuten Sinä ja minä olemme 
yhtä meissä." Joten, mitä hän ilmiselvästi tekee tuossa. Hän avaa tuon kolmiyhteisen Jumalan liiton 
ja tuo meidät siihen mukaan. Meistä tulee osallisia kolminaisuudesta. Tuon näkökulman mukaan. 

Toiset Word Faith-opettajat ovat kerranneet harhaoppia. Charles Capps kirjoittaa, lainaus: "Olen 
kuullut ihmisten sanovan, ne jotka tunnustavat Jumalan sanan ja sanovat Jumalan lupaukset yhä 
uudelleen ja uudelleen, yrittävät toimia kuin Jumala. Kyllä! Se on täsmälleen sitä, mitä yritämme 
tehdä. Toimia kuin Jumala. Olemme samanlaisessa tilanteessa. Mitä Hän teki? Hän puhui 
haluamansa asiat." Earl Paulk, eräs heistä, kirjoitti, lainaus: "Ennen kuin ymmärrämme, että 
olemme pieniä jumalia ja alamme toimia kuin pienet jumalat, me emme voi tuoda näkyville 
Jumalan kuningaskuntaa." Lainauksen loppu. Robert Tilton myös kutsuu uskovaa, lainaus: 
"Jumalan kaltainen luomus. Suunniteltu olemaan jumala tässä maailmassa. Jumalan suunnittelema 
ja luoma tarkoituksenaan olla tämän maailman jumala." 

Eräs toinen heidän suosimansa saarnaaja, Morris Cerullo, oli televisioidussa keskustelussa Dwight 
Thompsonin kanssa. Näette hänet usein kanavalla 40. Morris Cerullo: "Näettekö, kun Jumala loi 
meidät omaksi kuvakseen. Hän ei jättänyt mitään rajoituksia meille, vai mitä? Hän ei tehnyt meistä 
sätkynukkeja." Dwight Thompson: "Ei. Ei lainkaan." Morris Cerullo: "Hän ei sanonut Morris, nosta
kätesi. Nosta tiedäthän minkä. Ja sitten tässä me olemme. Meillä ei ole absoluutteja. Meillä ei ole 
hallintaa itsestämme." Dwight Thompson: "Ei. Ei. Ei." Morris Cerullo: "Hän loi Dwight 
Thompsonin. Hän teki Morris Cerullon. Pienen minijumalan. Totta kai. Raamattu sanoo, meidät on 
luotu Jumalan kuvaksi. Hänen kaltaisekseen. Missä on tuo Jumalan kaltaisuus? Hän antoi meille 
voiman. Hän antoi meille vallan. Hän antoi meille hallinnan. Hän ei kertonut, että meidän pitää 
toimia kuin ihminen. Hän kertoi, että meidän on toimittava kuin Jumala." Lainauksen loppu.
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Benny Hinn lisää: "Uusi luomus on luotu Jumalan mukaan vanhurskaudessa ja todellisessa 
pyhyydessä. Uusi ihminen on Jumalan kaltainen kuten Jumala. Jumalan kaltainen kokonainen 
Jeesuksessa Kristuksessa. Uusi luomus on aivan kuin Jumala. Voisinko sanoa asian tällä tavalla: 
sinä olet pieni jumala maan päällä, joka juoksee ympäriinsä." 

Ja sitten Hinn vastasi tällä tavalla kritiikkiin, jonka sai opetuksestaan: "Nyt, oletteko valmiita 
johonkin todelliseen ilmestystietoon? Hyvä on. Kuunnelkaa tätä. Hän asetti syrjään jumalaisen 
muotonsa, että eräänä päivänä minä voisin olla pukeutuneena jumalaiseen muotoon maan päällä. 
Kenneth Haginilla on opetus. Monella ihmisellä on ongelmia sen kanssa, mutta kuitenkin se on 
ehdoton totuus.  Kenneth Copelandilla on opetus. Monet kristityt ovat löytäneet aukkoja siitä, mutta
se on jumalainen totuus. Hagin ja Copeland sanovat. Sinä olet jumala. Te olette jumalia. Oho, en 
minä voi olla jumala. Odota hetki. Tuodaanpa tähän opetukseen tasapaino. Hagin opettaa 
tasapainosta. Kyseessä ovat ne henkilöt, jotka toistavat häntä ja jotka sotkevat asian. Tasapainosta 
opettaa Copeland, joka on minun hyvä ystäväni. Kyseessä ovat ne henkilöt, jotka toistavat sitä, mitä
hän sanoo ja jotka sotkevat asian. Näetkö asian veli? Kun Jeesus oli maan päällä, hän ensiksi riisui 
itseltään jumalaisen muotonsa. Hän, rajaton Jumala muuttui ihmiseksi, jotta me ihmiset voimme 
tulla sellaisiksi kuin hän on." Lainauksen loppu.

Havaitsemme edellisestä, että he ottavat jakeita, jotka viittaavat siihen, että me menemme sisälle ja 
osallistumme joihinkin niistä asioista, jotka ovat totta Jumalasta. Mutta he vievät asian 
äärimmäisyyteen, missä meistä tulee jumalia. Me osallistumme Jumalan rakkauteen, eikö vain? Ja 
Jumalan vanhurskauteen. Ja nautimme Jumalan armosta, mutta emme ole jumalia. Hagin sanoo, 
lainaus: "Jos me vain joskus heräämme ja havaitsemme, keitä olemme, alamme tekemään työtä, jota
meidän on tarkoitus tehdä. Koska kirkko ei ole vielä havainnut, että se on Kristus. Se on sitä, mitä 
he ovat. He ovat Kristus." Nyt me emme enää ole jumala. Me olemme Kristus. Näin ollen Word 
Fait-opettajat ovat liittyneet yhteen syrjäyttämään Jumalan ja laittavat meidät [ihmisen] hänen 
tilalleen. Tästä peruserehdyksestä kumpuavat kaikki virhepäätelmät. Miksi he opettavat, että terveys
ja vauraus ovat jokaisen kristityn jumalainen oikeus. Koska: me olemme jumala. Me ansaitsemme 
sen. Eikö?! Jos olen jumala, minä ansaitsen vaurauden. 

Miksi he opettavat, että uskovan sanoissa on luovaa ja varmaa voimaa? Koska heidän 
järjestelmässään me olemme jumalia. Ja Jumala pystyi puhumaan asioita luomisessa ja me olemme 
jumalia, joten me pystymme puhumaan niitä luomisessa. He ovat ostaneet paholaisen alkuperäisen 
valheen. Käärme sanoi naiselle: "Et sinä varmasti kuole. Koska Jumala tietää, että sinä päivänä kun 
syöt tämän hedelmän, teidän silmänne aukeavat. Ja te olette kuin Jumala." 
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