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Joyce Meyer'in väitetään katuvan menestysopetusta 

Kerrotaan että maailman tunnetuin ja menestynein rahasaarnaaja, Joyce Meyer, olisi katunut 
menestysevankeliumin julistustaan. Seuraavassa Amerikan arvostetuimman arvostelujärjestön, Pulpit & 
Pen, kommentti asiasta (Joyce Meyer katuu). Jutun suomensi: Samuel Korhonen

Joyce Meyer'istä ja menestysevankeliumista aikaisemmin blogissani: 
https://nokialainen.blogspot.com/2010/06/joyce-meyer-ja-menestysevankeliumi.html
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Joyce Meyer'in väitetään katuvan menestysopetusta 

Joyce Meyer Allegedly Repents of Prosperity Teaching

BY NEWS DIVISION · JANUARY 10, 2019

Joyce Meyer on naispastori (1. Tim. 3:2, 1. Tim. 2:12), joka pitäytyy 
pikkujumalateologiaan – eli kenyonilaisuuteen – ja tunnetaan myös uskonsanan teologiana.
Kaikki nämä ovat ns. menestysevankeliumin alalajeja, joka opettaa, että Jeesuksen 
sovitustyö antaa uskovalle terveyden, rikkauden ja menestyksen. Hiljattaisessa 
saarnassaan hän väittää, että yhteen aikaan hän antoi menestysopetuksen ”päästä 
kädestä”, mutta nyt hänellä on paljon tasapainoisempi näkemys menestyksestä ja 
kärsimyksestä. Karismaattiset mainostavat nykyisin saarnaa todisteena, että Joyce Meyer 
ei ole menestysopettaja. Voit katsoa sen allaolevasta linkistä tai lukea katkelmat sen alta. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=31&v=QgqlRQiMnv4

”Uskonsanan liikkeessä 1960 ja 1970 -luvuilla oli paljon opetusta 
menestyksestä....Kiitän siitä Jumalaa. Jumala kosketti elämääni silloin 
väkevällä tavalla, koska tiesin olevani pelastettu armosta, mutta en 
tiennyt mitään uskoni käyttämisestä mihinkään muuhun kuin vain 
pelastukseen. Usko on jotakin, jonka Jumala antaa sinulle ja jota sinun 
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tulee käyttää ja vapauttaa elämässäsi. Se on väkevä voima, mutta se ei
ole vain automaattinen. Sinä luotat Jumalaan. Sinä uskot Jumalaan.”

Meyer jatkaa…

”Olen iloinen siitä, mitä opin menestyksestä, mutta se menetti 
tasapainonsa. Olen iloinen siitä, mitä opin uskosta, mutta se menetti 
tasapainonsa. Joten aina, kun jollakulla oli ongelma elämässään, se 
johtui siitä, että hänellä ei ollut tarpeeksi uskoa. Jos sairastuit, sinulla ei
ollut tarpeeksi uskoa. Jos lapsesi kuoli, sinulla ei ollut tarpeeksi uskoa. 
No niin, se ei ole oikein. Raamatussa ei luvata missään, että meillä ei 
koskaan ole yhtään ongelmaa. En välitä, kuinka paljon uskoa sinulla on.
Et aina voi välttää ongelmaa elämässäsi.”

Vaikka karismaattiset väittävät, että Joyce on katunut
menestysopetusta, hän näyttäisi viittaavan opetukseensa 1960-
luvulla, tai kenties vuosikymmeniä sitten, eikä näytä ottavan
etäisyyttä uusimpiin menestysopetuksiinsa, jotka luonnehtivat
hänen uraansa motivaatiopuhujana, eikä valtaviin tuloihinsa, eikä
luksustaloihinsa, eikä 23 tuhannen dollarin kultaiseen
vessanpönttöön, johon hänellä on ollut varaa
menestysopetuksestaan johtuen...

https://www.dallasnews.com/life/faith/2007/12/07/joyce-meyer-says-her-23000-com
https://www.dallasnews.com/life/faith/2007/12/07/joyce-meyer-says-her-23000-com
https://3.bp.blogspot.com/-atnqqqyHdAY/XIztFf01vwI/AAAAAAAAHG8/Y8JfhnalZE0dEwoJ5H_J1S_5Ermj1YSewCLcBGAs/s1600/kultainen%2Bvessanp%25C3%25B6ntt%25C3%25B6.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-RWguXzesmGY/XIzuBzjznnI/AAAAAAAAHHE/nsliCyrjo-A1j0-tQkOcsY7ghd2q9AdMwCLcBGAs/s1600/Joyce%2BMeyer%2Bcompound.jpg

	lauantai 16. maaliskuuta 2019
	Joyce Meyer'in väitetään katuvan menestysopetusta


