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Gâdilarea urechilor: mesajul seducător plăcut al lui Joyce Meyer

Carismatica americană Joyce Meyer face parte dintre predicatorii la televiziune cu cel mai
mare succes. Ea răspândeşte mesajele ei video şi TV pe plan mondial şi prin aceasta încasează
milioane. Secretul succesului ei este simplu: ea predică un mesaj pozitiv al succesului, al
realizării de sine, al dragostei de sine, al bunăstării şi prosperităţii. Ea vorbeşte cu mult umor
şi foarte personal; cuvintele Bibliei joacă numai un rol secundar, mesajele ei sunt însă pline de
anecdote şi glume.
Şi oamenii iubesc aceasta! Ei ascultă şi privesc mesajele ei cu plăcere şi regulat. În Germania
ele sunt transmise de televiziunea „creştină” dominată catolic „Bibel-TV”. Ceea ce este
îngrozitor este faptul că un număr mare de creştini din cercurile conservative, fidele Bibliei
sunt spectatori regulaţi sau chiar adepţi fideli ai Joyce Meyer.
Predica publică ţinută de o femeie este o încălcare a Cuvântului lui Dumnezeu
„De ce este îngrozitor?”, s-ar putea pune întrebarea. Ce se poate reproşa, dacă această femeie
zideşte sufleteşte mulţi oameni prin mesajele ei? Deci, este îngrozitor, că sunt aşa de mulţi
creştini care nu-şi fac nici un fel de gânduri, ca să evalueze activitatea acestei femei pe baza
Cuvântului lui Dumnezeu. În Cuvântul lui Dumnezeu stă scris foarte clar:
•

„Nu-i permit unei femei să înveţe pe alţii, nici să exercite autoritate peste bărbat, ci să
rămână în linişte” (1 Timotei 2.12).

Aceasta înseamnă că slujba de vestire publică făcută de o femeie, în mod deosebit înaintea
ascultătorilor de genuri diferite, nu este conformă cu voia lui Dumnezeu. O femeie, care totuşi
face aceasta, încalcă limitele. Ea acţionează în neascultare faţă de Dumnezeu, şi aceasta
înseamnă că binecuvântarea lui Dumnezeu nu poate fi peste o astfel de slujire. Aceasta este
total independent de faptul că femeile ar putea avea aptitudini deosebite pentru vorbire şi
înţelegere a Cuvântului lui Dumnezeu. Pur şi simplu nu este misiunea ei, şi de aceea
Dumnezeu nu Se va declara de partea acestei activităţi, chiar dacă aceasta ar putea apărea
altfel.
Deseori creştinii justifică manifestarea femeilor ca predicatoare publice cu „binecuvântarea”
pe care ei o primesc prin aceste servicii. Însă această apreciere este înşelătoare şi conduce în
rătăcire. Dacă eu recunosc Biblia ca fiind Cuvântul revelat al lui Dumnezeu perfect, atunci
trebuie totdeauna să accept că Cuvântul lui Dumnezeu are dreptate, chiar dacă experienţa mea
vrea să-mi inspire altceva.
Dumnezeu Îşi respectă Cuvântul şi totdeauna Îl va împlini, chiar dacă se crede că ar fi altfel.
Dacă Dumnezeu interzice slujba de predicare şi dare de învăţătură din partea femeii, atunci El
nu va binecuvânta neascultarea. Adevărata credincioşie faţă de Biblie înseamnă că noi aşezăm
Cuvântul lui Dumnezeu mai presus de părerea noastră, de experienţa noastră şi de
simţămintele noastre.
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De aceea dacă luăm Cuvântul lui Dumnezeu în serios şi Îl onorăm, atunci noi nici măcar nu
vom asculta predica unei femei, indiferent cât de atrăgător şi plăcut ar suna ceea ce spune ea.
Aici este vorba de un pragmatism îngrozitor, de o desconsiderare a ordinii lui Dumnezeu, din
partea multor credincioşi. „Important este, că mie îmi face bine!” Dar ce fel de mesaje sunt
acestea, pe care mulţi ascultători le simt a fi aşa de plăcute şi „ziditoare”?
Mesajul seducător al lui Joyce Meyer
O carte de analiză critică s-a preocupat detaliat cu mesajele lui Joyce Meyer (Thorsten
Brenscheidt, Spürst du Gott schon oder liest du noch die Bibel? Lage: Lichtzeichen 2014).
Vrem să redăm ceva din această carte (paginile citatelor se referă la această carte; scoaterea în
evidenţă aparţine lui RE).
Deja numele lucrării ei mondiale este program: „Enjoy Life – Savurează viaţa”. Conţinutul
mesajelor ei este preponderent ajutor de viaţă. Interesant este, că ea înţelege totuşi că aceasta
ar fi misiunea ei dată de Dumnezeu, de a învăţa pe alţii Biblia – în contradicţie obraznică cu
Cuvântul lui Dumnezeu (200). Dacă se cercetează mai exact mesajele ei se constată că potrivit
etalonului Bibliei Joyce Meyer este o învăţătoare falsă, care răspândeşte în principal
învăţătura greşită a „gândirii pozitive”, a doctrinei carismatice şi a falsei evanghelii a
bunăstării.
Ca şi ceilalţi învăţători carismatici greşiţi şi profeţi falşi, ea afirmă mereu că ar fi inspirată
direct de Dumnezeu. Însă aceasta nu și-o mai poate revendica nimeni după încetarea
existenţei apostolilor şi profeţilor în secolul întâi. Însă ea gândeşte: „… vă spun: aici nu este o
predică de la Joyce Meyer, ci este un cuvânt de la Dumnezeu! Acesta este un cuvânt de la
Dumnezeu!” – „Nu ştiu ce voi spune în curând. Dar orice aş spune: va fi corect, deoarece eu
am fost unsă cu Duhul Sfânt!” (202). Ea afirmă, că ea ar putea chiar simţi această „inspirare”:
„Simt astăzi stimulentul Duhului Sfânt” (203). „Uneori doresc să pot deschide un fermoar la
oameni şi să-i îndop [sic!] cu înţelegerile mele. Simt în seara aceasta focul Duhului Sfânt în
oasele mele!” (203).
Însă mesajul ei contrazice total mesajul adevăratului Duh Sfânt, pe care îl găsim în Cuvântul
lui Dumnezeu. Vrem să arătăm clar aceasta în câteva puncte pe baza citatelor. Unii cititori ar
putea reproşa că Meyer spune mereu lucruri corecte. Desigur, ea face aşa, căci vrăjmaşul ştie
exact, că orice creştin adevărat veghează şi se îndepărtează când mesagerii lui povestesc
rătăciri clare.
O predică seducătoare bine alcătuită conţine 70-80% adevăr şi 20-30% rătăcire – atunci cu
regret mulţi creştini cad în cursă. Însă noi vrem să ascultăm predici care în totalitate sunt
sănătoase; sunt foarte puţini cei care au capacitatea să filtreze amănunţit rătăcirea din mesajele
amestecate ale înşelătorilor, şi de aceea ajung vătămaţi şi înşelaţi.
Care sunt deci conţinuturile, care dau de gândit, ale lui Joyce Meyer?
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Dezvoltarea capacităţilor proprii şi dragostea de sine în loc de altruism
În timp ce Domnul Isus ne cere să ne lepădăm de noi înşine şi să renunţăm la viaţa noastră
păcătoasă, Meyer predică fără scrupule şi fără jenă exact contrariul: „Savuraţi viaţa voastră!
Savuraţi-vă pe voi înşivă!” – „Vă permit să vă fiţi plăcuţi vouă înşivă! Aţi auzit? Vă permit să
vă plăceţi vouă înşivă!” (203). „În al doilea rând trebuie să învăţăm să ne iubim pe noi înşine.
Cine nu se iubeşte pe sine însuşi, nu poate iubi nici pe alţii” (204). „Tu eşti deosebit de
important pentru Dumnezeu, şi El vrea ca tu să savurezi viaţa ta (…) Dezvoltă-te pe tine însuţi
pentru respectul sănătos şi iubeşte-te pe tine însuşi într-un mod stimabil. (…) Dumnezeule,
voi sunteţi aşa de minunaţi! Ar trebui să vă serbaţi în fiecare zi!” (205). „Acum câţiva ani mam hotărât să-mi savurez viaţa, să savurez slujba mea şi să mă savurez pe mine însumi. Îmi
place de mine! Şi diavolul devine zăpăcit, când spun aceasta” (209).
Meyer nu se jenează să se refere la inspiraţie personală de la Domnul pentru învăţăturile ei
false: „Domnul spune foarte des: ‚Fă ce este în inima ta. Eu sunt cu tine în tot ce faci.
Savurează timpul. Ai o zi frumoasă. Lucrul va fi mereu la locul lui, când te vei întoarce’”
(236).
„Gândirea pozitivă” în loc de credinţa biblică
Meyer predică erezia „gândirii pozitive”, aşa cum ea a fost predicată mai înainte de alţi
înşelători cum ar fi Norman Vincent Peale şi Robert Schuller. „Gândirea pozitivă şi acţionarea
pozitivă devine obişnuinţă la oamenii încrezători. De aceea savuraţi viaţa şi obţineţi mult.” –
„Dacă avem o gândire pozitivă, devenim oameni pozitivi, care savurează o viaţă de succes”
(254). „Da, este bine! Tu primeşti ceea ce gândeşti. Deci gândeşte pozitiv. Ai gânduri de
putere. 12 strategii pentru biruinţă pe câmpul de luptă al gândurilor” (201).
Succes, bunăstare şi savurarea vieţii
Meyer predică o evanghelie a succesului şi bunăstării, chiar dacă ea este atentă să nu
accentueze prea mult bunăstarea materială şi banii. Ea însăşi mărturiseşte: „Sunt mereu
întrebată: ‚Sunteţi o predicatoare a bunăstării?’ Şi eu răspuns: ‚Desigur, în nici un caz nu sunt
o predicatoare a sărăciei. Atunci sunt o predicatoare a bunăstării” (206). Ea mărturiseşte: „De
aceea vreau neapărat să ajut pe oameni să savureze viaţa, căci pentru aceasta a murit Isus”
(207). „Isus a murit deja pentru voi, pentru ca voi să puteţi avea ce este cel mai bun: dreptatea
stă gata, pacea stă gata, bucuria, bunăstarea, favoarea” (207). Ea afirmă: „Biblia este
manualul nostru pentru o viaţă de succes” (242).
În opoziţie cu Cuvântul lui Dumnezeu, care pune înaintea ochilor noştri o speranţă cerească,
ea amestecă pământescul cu cerescul: „Eu cred în aceasta; ştiu că am în cer un automobil, dar
eu doresc să conduc şi aici pe pământ un autoturism luxos. Nu vreau să aştept după toate până
voi ajunge în cer şi eu cred că aceasta este biblic” (216). Ea practică consecvent aceasta ;
conform relatărilor ziarelor americane averea ei cuprinde printre altele o limuzină Mercedes
în valoare de 100.000 de dolari, un avion pentru călătoriile de afaceri, care a costat 10
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milioane de dolari, o casă, a cărei valoare este de 2 milioane de dolari, şi venituri anuale în jur
de 100 milioane de dolari. Ce spune Cuvântul lui Dumnezeu despre un astfel de stil de viaţă?
•

•

„Pentru că mulţi, despre care v-am spus deseori şi spun şi acum plângând, umblă ca
vrăjmaşii crucii lui Hristos, al căror sfârşit este pieirea, al căror dumnezeu este
pântecele, şi gloria le este în ruşinea lor, care gândesc cele pământeşti. Pentru că
cetăţenia noastră este în ceruri, de unde Îl şi aşteptăm ca Mântuitor pe Domnul Isus
Hristos” (Filipeni 3.18-20).
„…oameni stricaţi la minte şi lipsiţi de adevăr, care consideră că evlavia este sursă de
câştig. Dar evlavia cu mulţumire este mare câştig. Pentru că nimic n-am adus în lume
şi nici nu putem lua ceva din ea. Dar, având hrană şi îmbrăcăminte, vom fi mulţumiţi
cu acestea. Dar cei care vor să fie bogaţi cad în ispită şi în cursă şi în multe pofte
nebune şi vătămătoare, care îi afundă pe oameni în ruină şi în pieire. Pentru că iubirea
de bani este o rădăcină a tot felul de rele; după care unii, umblând, s-au rătăcit de la
credinţă şi s-au străpuns pe ei înşişi cu multe dureri. Dar tu, om al lui Dumnezeu, fugi
de acestea şi urmăreşte dreptatea, evlavia, credinţa, dragostea, răbdarea, blândeţea
duhului” (1 Timotei 6.5-11).

Meyer predică şi o evanghelie a mântuirii falsă a penticostalilor, conform căreia vindecarea
trupească şi sănătatea au fost dobândite pentru fiecare creştin deja în jertfa de ispăşire adusă
de Hristos şi care acum ar putea fi cerute de la Dumnezeu: „Se poate definitiv avea ce a
promis Dumnezeu cuiva, şi acestea nu sunt posesiuni simple. Unul din lucrurile, pe care El le
doreşte pentru voi, este sănătatea. Voi aveţi un drept plătit prin sânge, să vă simţiţi bine”
(223).
Rătăciri carismatice extreme
Joyce Meyer se declară ofensiv pentru convingerile ei carismatice; ea vesteşte ca aproape toţi
carismaticii şi penticostalii: „Eu cred că noi vom putea duce o viaţă de biruinţă numai atunci
când înţelegem şi primim botezul în Duhul Sfânt” (226). În zelul ei carismatic ea merge mult
prea departe. Jurnalistul evanghelical Karsten Huhn relatează despre spectacolul ei la
conferinţa din Basel 2009:
„Indiferent dacă voi vreţi sau nu această rugăciune , eu mă voi ruga totuşi pentru voi”. –
„Mă simt călăuzită de Duhul Sfânt, să fac aceasta”. Mulţimea chiuie. Apoi Joyce Meyer
strigă focul Duhului Sfânt să vină peste mulţime. „Fiţi plini! În Numele lui Isus! Din
cap şi până la picioare! Din înăuntru spre afară! Umpleţi-vă cu Duhul Sfânt (…)” Meyer
stă cu braţele întinse la marginea scenei şi strigă: „Minunat! Minunat! Minunat!” – „Am
primit o doză mare de Duh Sfânt! Voi aţi avut multă distracţie aici! Dumnezeul meu!
Voi sunteţi cu adevărat deosebiţi aici!” (222).
Meyer merge aşa de departe, să răspândească erezia blasfematoare a lui Kenneth Hagin şi a
altora, că Isus Hristos ar fi murit după câte se parte spiritual şi ar fi mers în iad. Ea îndrăzneşte
să afirme: „Tu nu poţi merge în cer, numai dacă crezi că Isus a ocupat locul tău în iad.”
(212). Aceasta este o inducere în eroare întunecată; Domnul Isus a ocupat locul nostru în
judecata lui Dumnezeu pe cruce şi după aceea S-a înălţat la Dumnezeu şi Tatăl Său. Apostolul
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Petru vorbeşte într-un loc că la un anumit moment El a vestit „în închisoare” (aceasta este
Împărăţia morţii şi nu iadul) duhurilor păcătoşilor morţi biruinţa Sa (compară cu 1 Petru
3.19).1
Afirmaţii defăimătoare la adresa diavolului
Caracterul carismatic extrem al lui Meyer se arată şi în atitudinea obraznică, curajoasă faţă de
împotrivitor, în timp ce Cuvântul lui Dumnezeu ne atenţionează în privinţa aceasta şi
denumeşte această atitudine ca fiind o caracteristică a ereziei:
•

Totuşi, şi aceşti visători întinează în acelaşi fel carnea şi dispreţuiesc stăpânirea şi
hulesc gloriile. Dar arhanghelul Mihail, când, împotrivindu-se diavolului, a discutat cu
el despre trupul lui Moise, n-a îndrăznit să aducă împotrivă o învinuire de hulă, ci a
spus: „Domnul să te mustre!” (Iuda 8,9).

Unele citate de la Joyce Meyer ar trebui să fie suficiente în această privinţă: „La arme!
Împuşcaţi-l pe satan! Sugrumaţi-l! Legaţi-l! Băgaţi-l în temniţă! Noi putem să-l biruim.” – „O,
vai! Veniţi odată! Astăzi dăm un şut diavolului!” – „Aceasta înseamnă să stai tare pe poziţie şi
să spui cu putere: ascultă, diavole: eu voi savura viaţa mea!” (213).
Neruşinarea obraznică, la care aţâţă duhul seducător carismatic al acestei femei, este
îngrozitoare. Ea se adresează deseori direct lui satan şi îl batjocoreşte cu vorbiri obraznice,
exact aşa cum epistola lui Iuda a prorocit despre învăţătorii eretici: „Tu nu mă prinzi, diavole!
(…) Şi eu cred în fiecare zi din viaţa mea că diavolului îi pare rău că m-a supărat vreodată. În
fiecare zi. Eu cred că în iad el spune în fiecare zi: ‚Aş dori s-o fi lăsat în pace.’ Şi acelaşi lucru
se poate petrece şi cu tine. (…) Cere răsplata ta: ‚Dumnezeule, aştept o despăgubire dublă
pentru dificultăţile mele!’” (211).
Veghetori faţă de ademeniri
Trăim în ultimul timp înainte de revenirea lui Isus Hristos. Biblia ne atenţionează, că în acest
timp vor apărea mulţi înşelători şi profeţi falşi, care vor să ne abată de pe calea îngustă a
urmării lui Hristos şi să ne ducă pe calea largă nimicitoare. Cuvântul mărturiseşte despre ei:
•

„Pentru că unii ca aceştia nu slujesc Domnului nostru Hristos, ci pântecelui lor; şi, prin
cuvinte dulci şi vorbiri frumoase, amăgesc inimile celor fără răutate [naivi]” (Romani
16.18).

Să fim veghetori şi să verificăm ce citim şi ce auzim! Ar trebui ca tocmai în astfel de timpuri
provocatoare să nu ne umplem inimile cu mesaje banale şi derutante, ci cu vestirea clară,
serioasă a Cuvântului lui Dumnezeu!

1

Remarca redacţiei: Noi nu credem că Hristos a vestit ceva în Împărăţia morţii, ci că El a predicat cândva prin
Noe acelora care acum sunt în Împărăţia morţii.
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•

•

„Voi deci, preaiubiţilor, cunoscând dinainte aceste lucruri, păziţi-vă ca nu cumva, fiind
abătuţi de rătăcirea celor nelegiuiţi, să cădeţi din statornicia voastră, ci creşteţi în har şi
în cunoştinţa Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos. A Lui fie gloria şi acum
şi în ziua eternităţii! Amin” (2 Petru 3.17,18).
„Te îndemn înaintea lui Dumnezeu şi a lui Hristos Isus, care îi va judeca pe cei vii şi
pe cei morţi, şi pentru arătarea Sa şi pentru Împărăţia Sa: vesteşte Cuvântul, stăruie la
timp şi nelatimp, mustră, ceartă, încurajează cu toată îndelunga-răbdare şi învăţătura.
Pentru că va fi un timp când nu vor suporta învăţătura sănătoasă, ci, dorind să-şi
desfăteze urechile, îşi vor strânge o mulţime de învăţători după poftele lor; şi îşi vor
întoarce urechea de la adevăr şi se vor abate spre basme” (2 Timotei 4.1-4).

Sursa: Thorsten Brenscheidt: Spürst du Gott schon oder liest du noch die Bibel? Lage:
Lichtzeichen 2014.
http://jesus-is-savior.com/Wolves/joyce_meyers-you_decide.htm
Sursa: http://www.das-wort-der-wahrheit.de
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