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Hillsong -megaseurakunta ja sen ylistysmusiikki eksyttää maailmaa (ihmisiä) nyt viimeisinä
päivinä 

Tässä Jeff Maples'in ajankohtaisessa artikkelissa selitetään tiivistetysti mistä on kyse maailmanlaajuisessa 
Hillsong -ilmiössä, joka on kantautunut käytäntöineen myös Suomeen. Tämä varsinkin nuorten suuressa suosiossa
oleva karismaattinen seurakuntaliike on pseudo-kristillisyyttä, joka on rakennettu henkilökultin ympärille, jossa 
toteutetaan johtajan, Brian Houston'in, epäraamatullista ”näkyä” maailmallisen ylistysmusiikin kautta. Hillsong 
on rahanahne, väärää evankeliumia julistava ja syntiä suvaitseva lopunajan eksytys, josta on pysyttävä erossa ja 
liikkeeseen sekaantuneita ihmisiä on varoitettava, jotta he lähtisivät siitä ajoissa pois. Aiheellisen artikkelin 
suomensi: Samuel Korhonen

--------------------------

Miksi Hillsongin musiikki on vaara
seurakunnallesi

Why Hillsong Music is Dangerous For Your Church

BY JEFF MAPLES – MARCH 17, 2016
 

Houston, meillä on ongelma!

Se on Brian Houston. Luultavasti yhtenä vaikutusvaltaisimpana hahmona tämän päivän 
tunnustavassa seurakunnassa Houston on nykyisin Hillsongina tunnetun 
maailmanlaajuisen monia toimipisteitä käsittävän megaseurakunnan senioripastori. 
Houston'in pedofiili-isän perustama seurakunta hallitsee nykyaikaisen ylistysmusiikin 
kenttää lauluillaan, joita soitetaan jokaisen kirkkokunnan seurakunnissa ympäri koko 
maailman. 

Suositut laulut, kuten Oceans ja Forever Reign ja sanoitukset kuten ”Spirit lead me, 
where my trust is without borders (Henki johda minua sinne, missä luottamukseni on 
rajaton)” ja ”nothing compares to your embrace (mikään ei vastaa sinun syleilyäsi)” 
täyttävät baptistien, metodistien helluntailaisten ja katolisten seurakuntien – 
kaikenlaisten seurakuntien IMAG -screenit sunnuntain jumalanpalvelusten aikaan. 
Raivoavista sähkökitaroista, rummuista ja ammattisolisteista pieniin kuoroihin, joissa on 
vain kosketinsoitin ja muutama laulaja, musiikki on valloittavaa saaden monet 
kyynelehtimään kädet kohotettuina laulaessaan ylistystä Jumalalle. 

Joten mistä sitten ei pitäisi tykätä? 

Ensiksikin, Hillsong on kultti. Varsinkin persoonallisuuskultti. Blogikirjoituksessa (Five 
Things That Should Matter to a Worship Leader) Hillsongin verkkosivustolla Jonathan 
Douglass, yksi Hillsongin eturivin ylistyksenjohtajista, kirjoittaa: 

2. Me parhaillaan toteutamme johtavan pastorimme näkyä (emme omaamme).
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On tärkeää, että niin ihmeellisiä kuin luovat ideamme ehkä ovatkin, jos ne eivät 
lopulta ole linjassa sen kanssa, mitä Johtava Pastorimme ja johtajamme haluavat, 
niin me panemme ne iloisesti syrjään. Seurakunta ei ole olemassa 
ylistysryhmiemme rakentamiseksi … ylistysryhmämme ovat olemassa 
seurakunnan rakentamiseksi!! 

Tässä on ongelma. Raamatulliset seurakunnat eivät ole ole olemassa johtajan ”näyn” 
toteuttamiseksi, vaan seurakunnat ovat olemassa Jumalan kirkastamiseksi, Raamatun 
opettamiseksi ja saarnaamiseksi ja opetuslasten tekemiseksi. Koska Brian Houston, joka
on nyt Royal Commission'in tutkittavana sekaantumisestaan isänsä lapsiin 
kohdistuneiden rikosten salaamiseen, on Hillsong -seurakunnan johtava pastori 
Douglass tehnyt selväksi, ketä Hillsong'in ylistysohjelma palvelee. (Huom. Se ei ole 
Jeesus.) 

Joten mikä todellisuudessa on se ”näky”, jota Hillsong pyrkii toteuttamaan? Voit lukea 
hänen näkynsä koko julistuksen tästä. Tiivistetysti voisi sanoa, että hän ”näkee” suuren 
maailmalliseen kulttuuriin ja musiikkiin keskittyneen suuren globaalin seurakunnan, 
jonka päämääränä on vaikuttaa maailmaan vesitetyllä sisällyksettömällä kristinuskon 
versiollaan – ja hän väittää ”näkynsä” olevan Jumalalta. 

Jeesuksen valtakunta ei ole tästä maailmasta (Joh. 18:36). 

Katso ensimmäinen video alkuperäisessä artikkelissa tai tästä. Siinä Brian Houston 
kertoo, mitä kristinuskon ja seurakunnan pitäisi hänen mielestään olla. 

Houston'illa ei selvästikään ole mitään käsitystä, mikä seurakunnan tarkoitus ja tehtävä 
on. Vaikka hän vääristää Apt. 8. luvun kohdan surullisessa yrityksessä todistaa 
seurakunnan koostuvan pahoista, hän sitten sanoo rakastavansa sitä, että hänen 
seurakuntansa on täynnä särkyneitä katumattomia ihmisiä. 

Vaikka on totta, että ”jokainen joka tulee” Kristuksen tykö, on osa seurakuntaa, niin 
käännyttyämme me lakkaamme tekemästä entisiä asioita ja identtiteettimme on nyt 
Kristuksessa. Parannus on välttämätön osa pelastusta ja sinä et ole osa Kristuksen 
seurakuntaa, ellet ole pelastettu. Raamattu kutsuu meitä erottautumaan maailmasta. 

”Älkääkä mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne 
uudistuksen kautta, tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja
täydellistä.” – Room. 12:2

Houston'in seurakunta ei kuitenkaan ole rakennettu katuvien uskovien varaan, joilla 
Kristus ja hänen Sanansa on pääkulmakivi, vaan se keskittyy kaikkien niiden ympärille 
”jotka tulevat” ja alistuvat hänen ”näkyynsä”. Tätä todistaa se tosiasia, että yhdellä hänen
kampuksistaan (yksi Hillsongin ”kampus” on Isokirja-opisto Keuruulla, koska se on 
fuusioitunut Alphacrucis'iin, joka on Hillsongin raamattukoulu. Suom. huom.) oli 
seurakunnan aktiivisina ja osallistuvina jäseninä kaksi katumatonta homoa, jotka 
julkisesti suunnittelivat homoavioliittoa. Toinen heistä oli itseasiassa kuoronjohtaja. 
Houston'in reaktio tähän oli ”rakastaa heitä” ja ”auttaa heitä heidän matkallaan” sen 
sijaan, että heitä olisi nuhdeltu synnistä ja kutsuttu parannukseen. Raamattu kutsuu 
näitä ihmisiä ”avionrikkojiksi” ja Jumalan vihollisiksi (Jaak. 4:4). 
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Hillsong -seurakunta ei ole olemassa saarnatakseen Jumalan Sanaa ja vetääkseen 
ihmisiä Kristuksen tykö tuoden kunniaa Hänen pyhälle nimelleen – se on olemassa 
vetääkseen ihmisiä heidän musiikkiinsa, joka tekee heille rahaa ja antaa heille valtaa ja 
antaa kunniaa heidän ihmiskeskeiselle ihmisen rakentamalle pseudo-hengelliselle 
valtakunnalleen. Brian Houston saarnaa selvästi väärää evankeliumia. Etelän baptistien 
johtaja Albert Mohler sanoi: 

Hillsong on uuden vuosituhannen väen menestysliike, jossa polyesteri ja Oral 
Roberts'in keskiluokka-assosiaatiot ovat antaneet tietä risoille farkuille ja 
hienostuneelle rock-musiikille... Se, mikä on tehnyt Hillsongista omaleimaisen, on 
evankeliumin todellisen sisällön minimoiminen ja hengellisyyden paljon 
hajautetumpi esittäminen. 

Brian Houston'in uskonsanan evankeliumi opettaa, että Jumala tahtoo sinun olevan rikas
ja kuuluisa, niin että voit saavuttaa miljoonia ihmisiä Kristukselle. 

Katso toinen video alkuperäisessä artikkelissa tai tästä. Siinä on katkelma hänen 
saarnastaan tästä aiheesta. 

Edelleen se on olemassa käännyttääkseen olemassaolevia seurakuntia, myös 
raamatullisia, seurakunniksi, jotka mukautuvat heidän ideologiaansa. Vaikka Hillsongilla 
on yhtäläisyyksiä karismaattisten ja helluntailaisten seurakuntien kanssa, se 
todellisuudessa perustettiin myöhäissadeliikkeen ideologialle, joka nyt tunnetaan uutena 
apostolisena uskonpuhdistuksena (New Apostolic Reformation = NAR) ja käyttää 
aggressiivisia ja häikäilemättömiä menetelmiä seurakuntien valtaamiseksi. 

Mitä tapahtuu, kun Hillsong perustaa ison seurakunnan uudelle alueelle? Monet 
pienemmistä seurakunnista kuolevat:

”Sillä teidän keskuuteenne on pujahtanut eräitä ihmisiä, joiden jo aikoja sitten on 
kirjoitettu tulevan tähän tuomioon, jumalattomia, jotka kääntävät meidän 
Jumalamme armon irstaudeksi ja kieltävät meidän ainoan valtiaamme ja 
Herramme, Jeesuksen Kristuksen.” – Juuda 1:4

Puoleensavetävällä musiikillaan, jolla on jumalisuuden muoto, mutta joka kieltää Hänen 
voimansa (2. Tim. 3:5) Hillsong pujahtaa vakaisiin seurakuntiin petollisesti kääntäen 
ihmiset omaan ideologiaansa ja vetäen heidät ”näkyynsä” – Brian Houston'in ”näkyyn”. 
Laaja skaala musiikkia, josta osa voi tuntua pinnalta katsoen teologisesti hyvin vakaalta 
(jopa Saatana voi esiintyä valon enkelinä (2. Kor. 11:14) ja osa räikeän pinnalliselta ja 
jopa epäraamatulliselta, on tehokas valtausmenetelmä. Se on petollinen ja se on paha 
(Mark. 13:22). 

Musiikin teologialla ei ole merkitystä Hillsongille. Musiikin houkutteleva luonne on se, 
joka vetää ihmisiä, ei teologia. Hillsongin musiikkiohjelma rahoittaa koko liikkeen ja joka 
kerran, kun seurakuntasi laulaa jotakin heidän ylistyskappaleistaan, te täytätte Brian 
Houston'in taskuja ja toteutatte hänen ”näkyään”. Ks. myös: Hillsong: A Breeding 
Ground of False Converts – And Your Church Pays For It (Väärien käännynnäisten 
kasvatusalusta – ja sinun seurakuntasi maksaa siitä).

Kuuntele musiikin sanoja. Kun niitä vertaa Raamattuun, käy hyvin selväksi, että 
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Jonathan Douglass ja Hillsongin musiikkiteollisuus suorittaa täysillä tehtäväänsä 
toteuttaen johtavan pastorin ”näkyä” maailmallisesta, teologisesti pinnallisesta 
seurakunnasta, joka suvaitsee syntiä kadotettujen ehdoilla. Musiikki pyrkii välittämään 
lähes universalistista teologiaa, että Kristuksessa me kaikki olemme vapaita ja vapaita 
tekemään mitä huvittaa ilman pelkoa Jumalan vihasta. Kristuksessa emme kuitenkaan 
ole vapaita jatkamaan synnin tekemistä, vaan olemme vapautetut synnistä ja 
harjoitamme jatkuvaa parannusta. Raamattu sanoo, että Jumala ei ole niissä, jotka 
rakastavat maailman asioita. 

Jos siirappinen tunteisiin vetoava musiikki poistettaisiin ja rakastettujen laulujen sanat 
vain puhuttaisiin, niin saisitkohan saman lämpöisen pörröisen tunteen, saman 
tunnehuipun? Olisitkohan yhtä ”liikuttunut”? Pystyisitkö erottamaan totuuden ”lähes 
totuudesta”? Vai onko se ennemmin musiikki, jota palvot, kuin että palvoisit Jumalaa 
Hänen ikuisen Sanansa kautta? Tutki itseäsi nähdäksesi oletko todella uskossa (2. Kor. 
13:5). Johtaako sinua Jumalan Henki (Room. 8:14) vai maailmalliset himot (1. Joh. 
2:16)?

”Sentähden: "Lähtekää pois heidän keskeltänsä ja erotkaa heistä, sanoo Herra, 
älkääkä saastaiseen koskeko; niin minä otan teidät huostaani...” – 2. Kor. 6:17

Lähettänyt Olli-R klo 16.16 
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