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JOYCE MEYER ILMAN NAAMIOTA

Jeesus matkalla helvettiin
Joyce Meyer’in
uskonsanan Jeesus
kirj. PAULA LINDSAY-DUTCH

Tämä kirjoitus on julkaistu australialaisen järjestön, Christian Witness Ministries, lehden Earnestly
Contending for the Faith joulukuun 2006 numerossa.
Mutta minä pelkään, että niinkuin käärme kavaluudellaan petti Eevan, niin teidän mielenne ehkä
turmeltuu pois vilpittömyydestä ja puhtaudesta, joka teissä on Kristusta kohtaan. Sillä jos joku tulee
ja saarnaa jotakin toista Jeesusta kuin sitä, jota me olemme saarnanneet, tai jos te saatte toisen
hengen, kuin minkä olette saaneet, tai toisen evankeliumin, kuin minkä olette vastaanottaneet, niin
sen te hyvin kärsitte. 2.Kor. 11:3-4
Tämä artikkeli lähetettiin luonnoksena Joyce Meyers Ministries'in Australialaisiin ja
kansainvälisiin toimistoihin ja pyydettiin kommentoimaan. He eivät ole vastanneet —Toim.
Artikkeli on julkaistu helluntailaisen pastori Philip Powellin johtaman Christian Wittness
Ministriesin julkaisussa, Contending Earnestly for the Faith, joulukuussa 2006. (Suom.
huom.)
Kirjoittajasta:
PAULA LINDSAY-DUTCH asuu Palmerston'issa Uudessa Seelannissa ja kuuluu
lähetyssaarnaajien perustamaan baptistikirkkoon. Hän on pelastunut okkultismista ja syntielämästä
kuusi vuotta sitten. Hänen tyttärensä Sophia pelastui kohta sen jälkeen. He molemmat elävät uskon
kautta ja luottavat, että Herra varjelee heidät petokselta. Paula kirjoittaa: “Seuraamme Herraa,
minne hän meitä johtaa.”
JOYCE MEYER, joka johtaa järjestöä, Life in The Word, ja on suosittu uskonsanan (WordFaith) saarnaaja. Hänen verkkosivuillaan sanotaan:

Joyce Meyer alkoi opettaa Jumalan Sanaa vuonna 1976 ja tuli kokoaikaiseen julistustyöhön
vuonna 1980. Hän aloitti kehittämällä, organisoimalla ja opettamalla viikottain erään
seurakunnan pastorina St Louis'issa Missouri'ssa. Viiden vuoden jälkeen hän perusti oman
järjestön nimeltä, Life in the Word. Vuonna 2003 järjestön nimeksi tuli Joyce Meyer Ministries
ja TV- ja radiohjelmien sekä lehden nimet muutettiin nimeksi Enjoying Everyday Life (Iloa
arjessa). (2)
Verkkosivujensa mukaan Joyce on kirjoittanut yli 70 kirjaa ja pitää lähes 15 konferenssia
vuodessa. Vuonna 2005 hänen kirjojaan myytiin 3.5 miljoonaa kappaletta ja reilusti yli miljoona
hänen kirjaansa lahjoitettiin kaikkialla maailmassa. Hänen TV-ohjelmansa kattaa kaksi kolmannesta
maapallosta ja radio-ohjelmaa lähetetään laajalti. (4)
Joyce ilmoittaa myös olevansa Oral Robertsin yliopiston (Tulsa, Oklahoma) kunniatohtori ja
teologian tohtori Life Christian University'stä (Tampa, Florida). Vuonna 2005 Time-lehti valitsi
hänet yhdeksi 25:sta evankelisesta huippujohtajasta Amerikassa. (7)
Kuten voimme nähdä, Joyce Meyer'illä on paljon hartaita kannattajia ja hän tekee paljon hyviä
töitä, mutta silti Joyce opettaa toista evankeliumia. Kuten kaikki uskonsanan kannattajat, Joyce
Meyer'kin saarnaa toista Jeesusta, väärää uskonsanan Jeesusta, Jeesusta, joka uudestisyntyi
helvetissä ja Meyer'in kannattajat "sen hyvin kärsivät."
"Sillä jos joku tulee ja saarnaa jotakin toista Jeesusta kuin sitä, jota me olemme
saarnanneet, tai jos te saatte toisen hengen, kuin minkä olette saaneet, tai toisen
evankeliumin, kuin minkä olette vastaanottaneet, niin sen te hyvin kärsitte." (2.Kor. 11:4)

Väärennetty kristus
"Minua kummastuttaa, että te niin äkkiä käännytte hänestä, joka on kutsunut teidät
Kristuksen armossa, pois toisenlaiseen evankeliumiin, joka kuitenkaan ei ole mikään toinen;
on vain eräitä, jotka hämmentävät teitä ja tahtovat vääristellä Kristuksen evankeliumin.
Mutta vaikka me, tai vaikka enkeli taivaasta julistaisi teille evankeliumia, joka on vastoin
sitä, minkä me olemme teille julistaneet, hän olkoon kirottu. Niinkuin ennenkin olemme
sanoneet, niin sanon nytkin taas: jos joku julistaa teille evankeliumia, joka on vastoin sitä,
minkä te olette saaneet, hän olkoon kirottu. " (Gal.1:6-9)
Evankeliointikirjansa, The Most Important Decision You Will Ever Make (Tärkein ratkaisu,
minkä koskaan tulet tekemään), ensimmäisessä painoksessa vuodelta 1991 Joyce esittää seuraavia
rienaavia lausuntoja Jeesuksesta (kirja oli tarkoitettu pelastumattomille):
"Tuona aikana Hän (Jeesus) ollessaan helvetissä, jonne me olimme ansainneet joutua
(laillisesti) syntiemme tähden, maksoi hinnan siellä ... ei mikään suunnitelma voinut mennä
liian pitkälle ... Jeesus maksoi ristillä ja helvetissä. (8)
Kenelläkään ei ole mitään toivoa päästä taivaaseen, ellei usko tätä totuutta, jonka minä
esitän. Sinä et voi päästä taivaaseen, ellet usko koko sydämestäsi, että Jeesus otti sinun
paikkasi helvetissä. (9)
Jumala nousi valtaistuimeltaan ja sanoi synnitöntä Jumalan poikaa kiduttaville
demoneille , 'Antakaa Hänen mennä.' Sitten kaikkivaltiaan Jumalan ylösnousemusvoima
meni läpi helvetin ja täytti Jeesuksen ... Hänet nostettiin ylös kuolleista -- ensimmäinen
uudestisyntynyt ihminen." (10)

Toinen lainaus samasta kirjasta:
"Hänen henkensä meni helvettiin, koska juuri sinne me ansaitsimme joutua (because that is
where we deserved to go). Muista mitä alussa sanoin, Kun sinä kuolet, vain sinun ruumiisi
kuolee. Muu osa sinua, sielusi ja henkesi, menee joko taivaaseen tai helvettiin." (Hänen
evankeliointikirjansa, The Most Important Decision You Will Ever Make, ensimmäinen painos
vuodelta 1991).
Meyer'in kirjan, The Most Important Decision You Will Ever Make, vuoden 1996 painoksessa
sanoitus on erilainen, mutta edelleen pidetään kiinni samasta väärästä opetuksesta ja se on hänen
nauhallaan, From the Cross to the Throne, riippumatta hänen väitteistään, ettei muka koskaan ole
opettanut harhaoppia uudestisyntyneestä Jeesuksesta. Olen myös itse saanut todistaa, kun hän
opetti, kuinka Jeesus uudestisyntyi helvetissä eräässä varhaisaamun Life in The Word 'in TVohjelmassa.
On mielenkiintoista todeta, että paljon Meyer'in opetuksesta "uudestisyntyneestä Jeesuksesta"
on identtistä harhaoppisen Kenneth Copeland'in opetuksen kanssa, joka tuotti samanlaisen nauhan,
"What Happened from the Cross to the Throne (Mitä tapahtui matkalla ristiltä valtaistuimelle) ",
vuonna 1984. Meyer kopioi Copeland'ia, Copeland kopioi Kenneth Hagin'ia (11), "hengellistä
isäänsä", kuten hän kutsui häntä. Hagin kopioi E.W.Kenyon'a -- joka tuotti harhaoppisen kirjan,
jolla oli sama nimi kuin Copeland'in nauhalla.
Meyer saarnaa toista Jeesusta ja siksi myös toista evankeliumia. Meyer'in Jeesus meni helvettiin
kolmeksi päiväksi maksaakseen meidän synneistämme ja ottaen meidän paikkamme helvetissä.
Meyer'in Jeesus tuli syntiseksi, joka täytyi lunastaa helvetistä (koska vain katumattomat syntiset
joutuvat helvettiin). Meyer'in Jeesusta kidutettiin siellä kolme päivää Saatanan ja hänen demoniensa
toimesta ja sitten hän syntyi hengellisesti uudelleen ja nousi ylös helvetistä Jumalan voiman kautta.
Tätä oppia ei löydy Raamatusta. Joyce Meyer ja hänen harhaoppiset kumppaninsa selittävät
tämän sanoen, että Pyhän Hengen on täytynyt paljastaa tämä oppi (ilmestystieto) ja siksi sitä ei
löydy Raamatusta.
"Sillä hänessä asuu jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti, ja te olette täytetyt hänessä,
joka on kaiken hallituksen ja vallan pää." (Kol. 2:9-10)
Jeesus on täydellisesti sekä Jumala että ihminen. Hän on synnitön ja hänellä on täydellinen hallinta
kaikkien valtojen ja voimien ylitse.
"...joka "ei syntiä tehnyt ja jonka suussa ei petosta ollut" (1.Piet. 2:22).
Sillä ei meillä ole sellainen ylimmäinen pappi, joka ei voi sääliä meidän
heikkouksiamme, vaan joka on ollut kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin, kuitenkin
ilman syntiä. (Hepr. 4:15)
Meidän syntiuhrinamme Jeesus oli synnitön -- ilman tahraa.
"...tietäen, ettette ole millään katoavaisella, ette hopealla ettekä kullalla, lunastetut
turhasta, isiltä peritystä vaelluksestanne, vaan Kristuksen kalliilla verellä, niinkuin
virheettömän ja tahrattoman karitsan, hänen, joka tosin oli edeltätiedetty jo ennen maailman

perustamista, mutta vasta viimeisinä aikoina on ilmoitettu teitä varten, jotka hänen kauttansa
uskotte Jumalaan, joka herätti hänet kuolleista ja antoi hänelle kirkkauden, niin että teidän
uskonne on myös toivo Jumalaan." (1.Piet. 1:18-21)
Jos Jeesuksen oli oltava helvetissä kolme päivää kidutettavana meidän asemestamme ja sitten
uudestisynnyttävä Jumalan voiman kautta, niin se tekee Jeesuksesta pelkästään ihmisen ja syntisen.
Voimme nähdä em. raamatunjakeista, että Jeesus ei ollut pelkästään ihminen eikä syntinen, eikä hän
ottanut syntistä luontoa helvetissä. Juuri niin Jeesuksen olisi ollut tehtävä, jos häntä olisi kidutettu
helvetissä meidän lunastushintanamme, kuten Joyce Meyer petollisesti väittää.
Jeesuksen ei tarvinnut uudestisyntyä, koska Hän on Jumala ja synnitön. Vain ihmisen täytyy
uudestisyntyä Jumalan Hengen kautta.
Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny
uudesti, ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa". …. Jeesus vastasi: "Totisesti, totisesti
minä sanon sinulle: jos joku ei synny vedestä ja Hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan
valtakuntaan. (Joh. 3:3-5).
Herran keskustelu Nikodeemuksen kanssa Johanneksen evankeliumin 3. luvussa selittää
tämän. Jotta Meyer'in Jeesus olisi voinut uudestisyntyä helvetissä, hänen olisi täytynyt luopua
jumaluudestaan vain ottaakseen sen jälleen, kun Jumala nosti hänet ylös helvetistä. Mitä rienausta!
Jeesus on täydellisesti sekä ihminen että Jumala. Jeesus julisti olevansa Jumala:
"Jeesus sanoi heille: "Totisesti, totisesti minä sanon teille: ennenkuin Aabraham syntyi,
olen minä ollut". Silloin he poimivat kiviä heittääksensä häntä niillä; mutta Jeesus lymysi ja
lähti pyhäköstä." (John 8:58-59).
Juutalaiset yrittivät kivittää Jeesuksen, koska Hän julisti jumaluuttaan. " Kun Jumala esitteli
itsensä Moosekselle, Hän sanoi nimekseen "Minä Olen" (2.Moos. 3:14-15). Jeesuksen ajan
juutalaiset ymmärsivät täysin, mitä Jeesus tarkoitti. Aivan oikein he pitivät tällaisia lausuntoja
rienauksena, jos ne tulivat sellaiselta, joka oli pelkästään ihminen -- kategoria, johon monet
juutalaiset Jeesuksen sijoittivat. Johanneksen evankeliumin luku 1 julistaa Jeesuksen ihmisyyttä.
Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa,
senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella Pojalla on Isältä; ja hän oli täynnä armoa ja
totuutta. (Joh. 1:14).
Jeesus ei olisi voinut luopua jumaluudestaan helvetissä. Jos olisi, niin Hän ei olisi Jumala ja
jos Hän ei ollut Jumala, niin Hän olisi ollut syntinen. Tämä ei ole Raamatun Jeesus, silti se on Joyce
Meyer'in Jeesus, "uskonsanan" väärä Jeesus, saatanallinen väärennös, joka ei pelasta, eikä voi
pelastaa ketään.
Opettaa, että Jeesus ei tullut vain synniksi, vaan syntiseksi, häntä kidutettiin helvetissä ja
hänen oli uudestisynnyttävä, on sama kuin sanoa: "Jeesus olkoon kirottu."
Niillä, jotka opettavat sellaista, on eri henki, toinen kuin Pyhä Henki.
"Sentähden minä teen teille tiettäväksi, ettei kukaan, joka puhuu Jumalan Hengessä,
sano: "Jeesus olkoon kirottu", ja ettei kukaan voi sanoa: "Jeesus olkoon Herra", paitsi
Pyhässä Hengessä." (1.Kor. 12:3).

Uskonsanan opettajat soveltavat väärin tekstiyhteydestään otettua jaetta:
"Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, että me hänessä
tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. (2.Kor.5:21)
Oikeassa raamatullisessa kontekstissa synnillä tässä tarkoitetaan "syntiuhria". Vanhan
Testamentin uhrijärjestelmä selittää tämän osoittaen kohti lopullista ja täydellistä uhria ihmisen
syntien puolesta, Jeesusta Kristusta meidän uhrikaritsaamme. (12)
Me vaelsimme kaikki eksyksissä niinkuin lampaat, kukin meistä poikkesi omalle tielleen.
Mutta Herra heitti hänen päällensä kaikkien meidän syntivelkamme. (Jes. 53:6).
Herra asetti syntimme Hänen päällensä. Jeesus kantoi rangaistuksen syntiemme vuoksi ristillä.
Jeesus ei tullut synniksi, kuten uskonsanan saarnaajat opettavat. Heidän Jeesuksensa oli luovuttava
jumaluudestaan ja alistettava itsensä Saatanan ja hänen demoniensa kidutettavaksi. Jeesus Kristus,
sellaisena kuin Raamattu Hänet paljastaa, ei sitä tehnyt. Uskonsanan Jeesuksen oli maksettava
syntiemme rangaistus helvetissä, Raamatun Jeesus maksoi syntiemme rangaistuksen Ristillä.
Synnin sovitus suoritettiin ristillä eikä helvetissä jälkikäteen.
Jeesus sanoi, "Se on täytetty", ja kallisti päänsä ja antoi henkensä. (Joh. 19:30).
"Se on täytetty". (13) (14) Jeesus ei sanonut, "Ei se vielä ole täytetty, koska minun on mentävä
helvettiin ja oltava siellä kidutettavana kolme päivää ja sitten uudestisynnyttävä ja otettava takaisin
jumaluuteni ja sovitettava synnit helvetissä".
"Se on täytetty" tarkoittaa, että synnin sovitus suoritettiin ristillä eikä helvetissä. (15) Todellinen
Jeesus ei mennyt helvettiin lunastaakseen ihmisen. Hän teki sen ristillä. Ristillä on se paikka, jossa
Hän kärsi, ei helvetissä jälkikäteen.
[Toimittajan kommentti: Ef. 4:8–10 ja 1 Piet. 3:18–22 esittävät Kristuksen menevän
"helvettiin" (Kreikaksi "hades!, hepreaksi "sheol"; poismenneiden paikka) ei uhrina tai kärsijänä,
vaan voittajana julistamaan Hänen voittoaan.}

Helvetistä nostettu väärennös
Joyce Meyer’in uskonsanan Jeesus nostettiin ylös helvetistä Jumalan voimalla. Raamattu
puhuu paljon ylösnousemuksesta, mutta ei löydy yhtään kohtaa, jossa Jeesus olisi nostettu ylös
helvetistä. Uskonsanan opettajat tulkitsevat väärin ja ottavat ulos kontekstista toisia Raamatun
jakeita kuten esim. 1.Piet. 3:18-19:
Sillä myös Kristus kärsi kerran kuoleman syntien tähden, vanhurskas vääräin puolesta,
johdattaaksensa meidät Jumalan tykö; hän, joka tosin kuoletettiin lihassa, mutta tehtiin
eläväksi hengessä, jossa hän myös meni pois ja saarnasi vankeudessa oleville hengille ....

Uskonsanaliikkeen väärät opettajat tulkitsevat tämän tarkoittavan, että Jeesus tapettiin, mutta
Hänen henkensä meni helvettiin, jossa Hän kärsi ja Saatana ja hänen demoninsa kiduttivat Häntä ja
sitten Hän uudestisyntyi helvetin kuilusta ensimmäisenä Jumalan voimasta uudestisyntyneenä
ihmisenä. He soveltavat väärin ja ottavat ulos kontekstista Paavalin ilmoituksen:
"Sillä ne, jotka hän on edeltätuntenut, hän on myös edeltämäärännyt Poikansa kuvan
kaltaisiksi, että hän olisi esikoinen monien veljien joukossa." (Room. 8:29)
Muista, mitä Raamattu sanoo, että Saatana haluaa olla Jumala:
"Sinä sanoit sydämessäsi: 'Minä nousen taivaaseen, korkeammalle Jumalan tähtiä minä
istuimeni korotan ja istun ilmestysvuorelle, pohjimmaiseen Pohjolaan. Minä nousen pilvien
kukkuloille, teen itseni Korkeimman vertaiseksi." (Jes. 14:13-14).
Onko sitten yllättävää, että Saatanan palvelijat haluavat olla Jumala. He ovat kuten herransa.
.
"Sillä semmoiset ovat valheapostoleja, petollisia työntekijöitä, jotka tekeytyvät
Kristuksen apostoleiksi. Eikä ihme; sillä itse saatana tekeytyy valkeuden enkeliksi." (2.Kor.
11:13-15).
Tämä on täsmälleen se, mitä uskonsanaliikkeen väärä evankeliumi opettaa: Ihminen voi tulla
jumalaksi. Harhaoppinen Kenneth Copeland opettaa näin:
"Te kaikki olette jumalia. Jumala ei elä sinussa; sinä olet sellainen! ... Kun luen
Raamatusta, kuinka Jumala sanoo Moosekselle, 'Minä Olen', niin sanon, 'Joo, niin
minäkin!'"(16)
Kuten useimpien uskonsanan opettajien, niin Joyce Meyer'inkin opetus on paljolti Copeland'in
ja hänen kasvattajansa Hagin'in rienauksen muunnelmaa. Uskonsanan hereetikkojen on alennettava
todellinen Jeesus syntiseksi ihmiseksi, joka kärsi helvetissä ja jonka oli synnyttävä uudestaan
Jumalan voiman kautta. Jeesus on tuotava alas heidän tasolleen, jotta Hän voisi tulla heidän
kaltaisekseen ja he Hänen kaltaisikseen eli jumaliksi. Siksi uskonsanan saarnaajat (hereetikot)
vääntelevät Kirjoituksia ottaen Room. 8:29 kokonaan ulos kontekstista.
"Sillä ne, jotka hän on edeltätuntenut, hän on myös edeltämäärännyt Poikansa kuvan
kaltaisiksi, että hän olisi esikoinen monien veljien joukossa." (Room. 8:29).
Lause, “Jumala ... edeltämääräsi [heidät] Poikansa kuvan kaltaisiksi" on väännetty tarkoittamaan,
että heidät on edeltämäärätty tulemaan jumaliksi ja lause, "että Hän olisi esikoinen monien veljien
keskellä", on väännetty tarkoittamaan, että Jeesuksen täytyi uudestisyntyä helvetissä ja tulla
ensimmäiseksi uudestisyntyväksi ihmiseksi. Uskonsanan opin on tuotava Jeesus alas syntisen
ihmisen tasolle, jotta uskonsanan hereetikot voisivat olla kuten heidän Jeesuksensa ja kutsua itseään
jumaliksi. Heidän Jeesuksestaan tulee heidän kaltaisensa, syntinen, joka tarvitsee hengellisen
uudestisyntymisen. On mielenkiintoista havaita, että uskonsanan hereetikot, jotka sanovat olevansa
jumalia, harjoittavat alkusyntiä yhä uudelleen.

"Niin vaimo vastasi käärmeelle: 'Me saamme syödä muiden puiden hedelmiä
paratiisissa, mutta sen puun hedelmästä, joka on keskellä paratiisia, on Jumala sanonut:
'Älkää syökö siitä älkääkä koskeko siihen, ettette kuolisi'." Niin käärme sanoi vaimolle: "Ette
suinkaan kuole; vaan Jumala tietää, että sinä päivänä, jona te siitä syötte, aukenevat teidän
silmänne, ja te tulette niinkuin Jumala tietämään hyvän ja pahan'". (1.Moos. 3:2-5)
.
Oikea Jeesus sovitti synnin fyysisesti ristillä (eikä helvetissä) ja nousi ylös ruumiillisesti
haudasta. Hän kuoli kerran ristillä:
"Sillä minkä hän kuoli, sen hän kerta kaikkiaan kuoli pois synnistä (KJV: For Christ
died for sins once for all); mutta minkä hän elää, sen hän elää Jumalalle." (Room. 6:10).
Hän kuoli ristillä ja Pyhä Henki nosti hänet haudasta:
"Sillä myös Kristus kärsi kerran kuoleman syntien tähden, vanhurskas vääräin
puolesta, johdattaaksensa meidät Jumalan tykö; hän, joka tosin kuoletettiin lihassa, mutta
tehtiin eläväksi hengessä." (1 Peter 3:18).
Ja tämän tahdon perusteella me olemme pyhitetyt Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla
kerta kaikkiaan. (Hepr.10:10).
Jeesus mainitsee ruumiillisen ristiinnaulitsemisensa ja ylösnousemuksensa:
"Niin juutalaiset vastasivat ja sanoivat hänelle: 'Minkä merkin sinä näytät meille, koska
näitä teet?' Jeesus vastasi ja sanoi heille: 'Hajottakaa maahan tämä temppeli, niin minä
pystytän sen kolmessa päivässä'. Niin juutalaiset sanoivat: 'Neljäkymmentä kuusi vuotta on
tätä temppeliä rakennettu, ja sinäkö pystytät sen kolmessa päivässä?' Mutta hän puhui
ruumiinsa temppelistä. Kun hän sitten oli noussut kuolleista, muistivat hänen opetuslapsensa,
että hän oli tämän sanonut; ja he uskoivat Raamatun ja sen sanan, jonka Jeesus oli sanonut."
(Joh. 2:18-22)
"Sillä minä annoin teille ennen kaikkea tiedoksi sen, minkä itse olin saanut: että Kristus
on kuollut meidän syntiemme tähden, kirjoitusten mukaan, ja että hänet haudattiin ja että hän
nousi kuolleista kolmantena päivänä, kirjoitusten mukaan." (1.Kor.15:3-4).
Matteuksen, Markuksen, Luukkaan ja Johanneksen mukaan enkeli, joka ilmestyi sapatin
jälkeen haudalle saapuneille naisille, sanoi heille: "Hän on noussut ylös!" (Enkeli ei sanonut: "Hän
on noussut ylös helvetistä!)
"Niin hän edeltä nähden puhui Kristuksen ylösnousemuksesta, sanoen, ettei Kristus ollut
jäävä hyljätyksi tuonelaan eikä hänen ruumiinsa näkevä katoavaisuutta. Tämän Jeesuksen on
Jumala herättänyt, minkä todistajia me kaikki olemme. (Apt. 2:31-32).
Jeesus siis nostettiin haudasta eikä helvetistä.
"Hän riisui aseet hallituksilta ja valloilta ja asetti heidät julkisen häpeän alaisiksi; hän
sai heistä hänen kauttaan voiton riemun." (Kol. 2:15).

Väärennetyn kristuksen tuhon päivä
Kuten kaikki uskonsanan väärät opettajat, Joyce Meyer'kin uskoo toiseen Jeesukseen. Hänen
Jeesuksensa ei täytä Raamatun mittoja. Hän on väärennetty kristus, kristus, joka johtaa kadotetut
helvettiin. Hän myös on tuhoutuva siinä samassa helvetissä, jossa julistaa kärsineensä lunastaakseen
ihmiskunnan. Hänestä Raamattu puhuu:
"Ja perkele, heidän villitsijänsä, heitetään tuli- ja tulikivijärveen, jossa myös peto ja
väärä profeetta ovat, ja heitä vaivataan yöt päivät, aina ja iankaikkisesti." (Ilm. 20:10).
Valitettavasti tämä väärennetty kristus (17) on vievä mukanaan monia, jotka tyhmästi
luottavat hänen väärään pelastukseensa. Elleivät he tee parannusta ja käänny oikean Herran
Jeesuksen Kristuksen puoleen, niin eräänä päivänä nämä tyhmät tulevat kuulemaan meidän
kirkastetun Herramme Jeesuksen Kristuksen hyytävät sanat:
Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra!', pääse taivasten valtakuntaan, vaan se,
joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon. Moni sanoo minulle sinä päivänä: 'Herra, Herra,
emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja
sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?' Ja silloin minä lausun heille julki:
'Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät'. (Mt.
7:21-23).

Katso, minä tulen pian
"Katso, minä tulen pian, ja minun palkkani on minun kanssani, antaakseni kullekin
hänen tekojensa mukaan. Minä olen A ja O, ensimmäinen ja viimeinen, alku ja loppu. Autuaat
ne, jotka pesevät vaatteensa, että heillä olisi valta syödä elämän puusta ja he pääsisivät
porteista sisälle kaupunkiin!" (Ilm. 22:12-14)
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