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John MacArthur kertoo näkemyksensä Joel Osteenista

Video: https://www.youtube.com/watch?v=jDuDN2FtrIo&ab_channel=TruthSource

Muutama viikko sitten täällä oli tapahtuma - Dodger-stadionilla. Siellä oli Joel Osteen. 35000 
ihmistä oli saapunut Dodger-stadionille. Suunnilleen. Hän on tällä hetkellä lainausmerkeissä "suurin
kirkko", kun sanaa kirkko käytetään sen avoimessa merkityksessä, Amerikassa. Houstonissa. Teidän
on ymmärrettävä, että hän on pakanauskovainen. Joka mielessä. Hän on kvasi-panteisti. 
(Määritelmä: kvasi = jonkin kaltainen tai jotain muistuttava. panteismi = näkyvä maailma on 
suhteessa jumalaan tai jumalaiseen). Jeesus on alaviite, joka tyydyttää hänen arvostelijansa ja pettää
hänen seuraajansa. 

Koko ajatus tässä asiassa on siinä, että ihmisen sisällä on voima muuttaa oma elämänsä. Hänen 
tärkeässä kirjassa "It is your best life now" sanotaan... Ja minä teen paljastuksen, että ainoa tapa, 
jolla tämä elämä on paras elämäsi on siinä, että olet matkalla helvettiin. Hän sanoo: "Jokainen 
pystyy luomaan uskonsa ja sanojensa avulla ne unelmat, joita hän haluaa..." Terveys, varallisuus, 
onnellisuus, menestys,..., tämä on lista, joka on aina samanlainen. Tässä on lainauksia hänen 
kirjastaan "Your best life now". "Jos kehität kuvan menestyksestä, terveydestä, runsaudesta, ilosta, 
rauhasta, onnellisuudesta, mikään maan päällä ei kykene estämään noita asioita tulemaan sinulle." 
Se on "law of attraction", joka on tämänkaltaisen järjestelmän osa. Tässä on toinen lainaus: 
"Jokainen meistä on syntynyt maanpäälliseen suuruuteen. Sinä synnyit voittamaan." Voittamaan 
mitä? 

"Jumala haluaa sinun elävän runsaudessa. Sinä synnyit mestariksi (champion). Hän haluaa antaa 
sinulle sydämesi kaipauksen. Ennen kuin meidät muotoiltiin, hän valmisteli meidät elämään 
yltäkylläisessä elämässä onnellisena, terveenä ja kokonaisena. Mutta, kun ajattelumme tulee 
saastuneeksi, se ei ole enää samassa linjassa Jumalan sanan kanssa." Lainauksen loppu. Ja muuten, 
Jumalan sana ei ole Raamattu vaan Jumalan sana on se sana, joka tulee mystisesti, hengellisesti, ja 
joka kertoo meille sen, mitä meidän tulisi haluta. Tässä on eräs lainaus: "Muuta ajattelusi 
myönteiseksi ja hän antaa sinulle haluamasi. Hän pitää sinua vahvana, urheana, menestyvänä 
henkilönä. Sinä olet matkallasi uudelle kunnian tasolle."  Hmm, kuinka sinne päästään? Uskokaa, 
hän sanoo. Visualisoikaa ja puhukaa ääneen. Täsmälleen sama lähestymistapa. 

"Sanat vapauttavat voimasi. Sanat antavat elämää unelmillesi." Tässä on toinen lainaus: "Ystävä, 
suussasi on ihme." Ajattelen, että Jesaja olisi voinut vastustaa tuota ajatusta. Jesaja 6:5: "Niin minä 
sanoin: 'Voi minua! Minä hukun, sillä minulla on saastaiset huulet, ja minä asun kansan keskellä, 
jolla on saastaiset huulet; sillä minun silmäni ovat nähneet kuninkaan, Herran Sebaotin.'" Isaiah 
6:5: "Then said I, Woe is me! for I am undone; because I am a man of unclean lips, and I dwell in 
the midst of a people of unclean lips: for mine eyes have seen the King, the Lord of hosts." 
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Tässä on Joel Osteenin rukous: "Minä kiitän sinua Isä, että minulla on sinun suosiosi." Wau! 
Jutteliko hän fariseusten kanssa Luukkaan 18:sta vai miten tämä asia on? "Minä kiitän, etten ole 
samanlainen kuin muut ihmiset..."

Tässä on toinen launaus: "Minä tiedän, että nämä periaatteet ovat totta, koska ne toimivat minulle ja
vaimolleni." Aha, tuoko onkin testi, jolla totuus selvitetään. Oletko tosissasi? "Tiedän, että nämä 
periaatteet ovat totta, koska ne toimivat minulle ja vaimolleni." Varmasti, koska sinä olet Ponzi-
huijauksen huipulla. Sitten hän sanoi: "Löysin jopa täydellisen parkkipaikan ostoskeskuksessa." 
Minä kysyn silloin, miten on sen pienen vanhan rouvan laita, jonka sinä kiilasit syrjään päästäksesi 
tuolle parkkipaikalle. Miten on tuon rouvan unelmien laita? Ehkä hän syntyi häviämään. Tarkoitan, 
tämä on niin typerää. Niin omituista. 

Hän sanoo: "Jumala on jo tehnyt kaiken, mitä hän aikoo tehdä. Pallo on sinun kenttäpuoliskollasi. 
Sinun on otettava se osa jumalaa, joka on olemassa sisälläsi ja luotava oma todellisuutesi." Mikä on 
tämän kaiken lähde? Mistä tämä tulee? Vastaus: "Saatanalta." Se on saatanallista. Tämä on 
saatanallista. Tämä ei ole vain hieman napakympistä ohi vaan tämä on saatanallista. Miksi sanon 
niin? Koska terveys, varallisuus, menestyneisyys, kaikkien unelmiesi ja halujesi toteutuminen - se 
on juuri sitä, mitä Saatana aina tarjoaa. Sitä kutsutaan houkutukseksi. Se perustuu lihan himoihin, 
silmien pyyteisiin, elämän koreuteen ja se on juuri sitä, mitä korruptoituneet, langenneet ja 
uudistumattomat ihmiset haluavat. 

Siksi juuri se toimii niin hyvin, vai mitä. Sinä voit astua sisään Saatanan järjestelmään ja saada 
kaikki tuntemaan itsensä uskonnollisiksi ja kääntää heidän halunsa ja houkutuksensa jossain 
mielessä kunniallisiin haluihin. Tarkoitan, mitä Saatana sanoi Jeesukselle? Tartu kiinni 
tyydytykseen. Miksi sinä olet nälkäinen? Sinun on syötävä! Sinun on oltava terve, kokonainen. 
Miksi sallit itsellesi sen, että olet ei-kukaan. Hyppää alas temppelinmuurilta, jolloin kaikki sanovat: 
"Wau!" Sinä olet voittaja. Sinä olet mestari. Sinä olet messias ja he tervehtivät sinua. Ja muuten, 
kun katsot maanpäällisiä kuningaskuntia, minä annan myös ne sinulle. Se on saatanallista. 

Miksi sitten nämä väärät opettajat ovat niin menestyneitä siinä, mitä he tekevät? Koska he toimivat 
yhteistyössä paholaisen kanssa. Miksi Saatana on niin menestyvä? Koska hänen houkutuksensa, 
vaikka saattavat näyttää oikeutetuilta ulkopuolelta, ovat täydellisesti yhtä mieltä langenneen, 
korruptoituneen, itsekkään, ylpeän ja pahan halun kanssa syntisessä. Se on vääränlaista 
kristillisyyttä. Ja se on myös väärä näkemys Jumalasta. 

Ja, minä ajattelen, että tällaiset saarnaajat, jotka julistavat tuon kaltaisia asioita, he vihaavat 
todellista Jumalaa. Minä todella uskon niin. Uskon, että he vihaavat todellista Jumalaa. Ja he ovat 
kuolemanpeloissaan sen suhteen, että joku saattaa löytää sen, mitä he todella ovat. 
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