Venäjän kristittyjen hätähuuto
lännen kristityille
Kolmenkymmenen vuoden ajan olemme
kärsineet ankaraa vainoa. Nyt vapaus on
tuonut toisen suuren ja pahan asian
seurakuntiimme. Tämä paha tulee
Amerikasta kristityiltä, jotka lähettävät
rock-musiikkia ja evankelistoja, joilla on
säestäjinään rockbändejä.
Tämä on suuri taakka sydämillemme.
Monet tulevat rock-musiikin kanssa ja
Raamattu kädessä. Olemme hämmentyneitä
tällaisesta kristillisyyden kuvasta. Emme tiedä,
mitä sanoja käyttäisimme, saadaksemme
tämän loppumaan. Inhoamme kaiken
kristillisen rock-musiikin tuloa maahamme.
Rock-musiikilla ei ole mitään yhteistä
palvelun tai jumalanpalveluksen kanssa.
Olemme jyrkästi vastaan sitä, että kristityt
amerikkalaiset tuovat maahamme tätä
valheellista kuvaa Jumalan palveluksesta.
Tarvitsemme hengellistä leipää — ei mitään
valhekakkuja. On totta, että rock-musiikki
vetää ihmisiä seurakuntiin, mutta se ei tuota
jumalallista elämää.
Olimme vankeudessa 15 vuoden ajan
Kristuksen tähden. Meidän ei sallittu
kuunnella hengellistä musiikkia, mutta
rock-musiikkia käytettiin aseena meitä
vastaan päivin ja öin tuhoamaan meidän
sielumme.
Voimme vastustaa sitä ainoastaan paljolla
rukouksella.
Nyt meillä on suuremman avoimuuden
aika. Meitä ei enää viedä vankeuteen.
Kuitenkin — nyt kristityt Amerikasta
turmelevat sielumme. Emme salli tätä
musiikkia seurakunnissamme, mutta nämä
”evankelistat” vuokraavat suuria stadioneita
ja saastuttavat teini-ikäiset ja vanhemmat
rock-musiikillaan.
Me, rekisteröimättöjen kirkkojen
seurakuntien johtajisto kiirehdimme teitä
liittymään yhteen kanssamme ja neuvomme
teitä poistamaan rock-musiikin.
Älkää häväiskö teini-ikäisiämme, sillä jopa
uskomattomat tunnistavat, että se on epäpyhää
musiikkia. Kutsumme tätä musiikkia
”musiikiksi Helvetistä”. Kiirehdimme kaikkia
amerikkalaisia lopettamaan rahan antamisen
sellaisia konsertteja Venäjällä järjestäville
organisaatioille. Tahdomme perinteistä
kristillistä musiikkia kirkkoihimme.
Tämä on kaikkien johtajiemme
yksimielinen päätös.
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Väitetään, että kaikki musiikki on neutraalia, mutta väite ei
pidä paikkaansa. Se on siis valhetta. Ja jos emme rakasta totuutta,
Raamattu varoittaa meitä vakavista seurauksista (2. Tess. 2:11,12).
Musiikkia on kautta aikojen käytetty erilaisten tarkoitusperien
saavuttamiseksi. Sillä on parannettu mieltä, mutta sitä on käytetty
myös kidutuskeinona.
Mietipä, millaista olisi se musiikki, jota haluaisit kuulla
kuolinvuoteellasi!

”Jumalan vaihto”?
Radio Dein keskusteluohjelmaan soitti 31.3.2002 muuan
lähetystyössä olleen perteen tuttava ja kertoi mielenkiintoisen tapauksen.
Lähettiperhe oli ollut lomalla Suomessa ja täälläoloaikana perheen
nuoriso oli hankkinut äänitteinä ”hengellistä” nykymusiikkia.
Kun he palasivat jälleen kentälle, niin muuan naapurustossa asunut
”poppamies” sanoi heille: ”Te olette vaihtaneet jumalaa”. Kun lähetit
kiistivät tämän, niin mies ei hellittänyt, vaan selitti, että tehän kuuntelette
meidän jumalamme musiikkia. Tuskinpa tämä henkilö sanoista mitään
ymmärsi, mutta hänellä oli ”hengen tuntemusta”.
Moni kuuli tuon ohjelman radiosta. Jos kertomuksessa on jotain
tarkennettavaa tai lisätietoa, niin pyydetään soittamaan tässä lehtisessä
olevaan puhelinnumeroon. Samasta numerosta voi myös tilata ilmaisen,
musiikista lisää kertovan ”Pieni lauma” -julkaisun.

Vieressä oleva vetoomus löytyy internetistä osoitteesta:
www.sounddoctrine.com
Sieltä mennään juttuun ”Christian Music?” ja edelleen
”Music from Hell”
Kannattaa lukea myös:
”Is Music Neutral?” ja ”Testimonies that should be…”
Mielenkiintoista luettavaa myös sivuilla:
www.kristitynfoorumi.fi (kts. artikkelit ym.)

Monistetta on saatavana numerosta (014) 633 334

Amerikkalaiset nuoret kertovat elämästään ja siitä, mitä ns. moderni musiikki ja
rock-musiikki on vaikuttanut heidän elämässään ja kristillisessä vaelluksessaan.
Kapinallisuus on eräs rock-musiikin hedelmä ja sillä ei ole mitään yhteistä
Hengen hedelmän kanssa.
” ’Kristillinen rock’ on ollut kompastus
elämässäni, koska ainut ero ’kristillisen
rockin’ ja maallisen rockin välillä ovat sanat.
Poljento, rytmi ja melodia eivät ole erilaisia
vaan ne ovat samat. Ei ole väliä, kuuntelenko
maallista vai ’kristillistä’ rockia. Kappaleiden
loputtua tunnen tyhjyyttä ja sielussani on
raskas taakka. Joskus ’kristillinen rock’ saa
minussa aikaan halun mennä ulos rähinöimään ja jopa vahingoittamaan ketä tahansa,
joka sattuu ärsyttämään minua. Sehän on
vastoin kaikkea Jumalan opetuksia ja jumalallisia periaatteita. Joten kehotan pysymään
erossa kaikesta rock-musiikista!!!”
21-vuotias opiskelija Michiganista.
”Kun aloin kuunnella nykyajan
’vaihtoehtoista’ kristillistä musiikkia, niin
aloitin ’miedosta’ musiikista, mutta se johti
kovempaan musiikkiin. Lopulta kehitys vei
siihen pisteeseen, jossa musiikki korvasi
Raamatun lukemisen. Se aiheutti riippuvuutta, josta en halunnut irroittautua. Myöhemmin
minulle selvitettiin, että jos minun ja Jumalan
välillä on jotain, josta en halua luopua, niin
se on epäjumala. Tämä musiikki, jonka piti
korottaa kristinuskoa, sai minut rikkomaan
Jumalan kieltoa pitää epäjumalia.”
17-vuotias opiskelija Missourista
”Kun aloin kuunnella ’kristillistä’ rockmusiikkia, aloin myös vähitellen kuunnella
tavallista maailmallista rock-musiikkia (kevyttä rock-musiikkia). Sitten aloin kuunnella
raskaampaa ja raskaampaa musiikkia. En
ainoastaan ajautunut maailmalliseen rockmusiikkiin, vaan tulin kapinalliseksi vanhempiani kohtaan ja aloin ajatella sensuelleja,
himokkaita ajatuksia. En myöskään pystynyt
opettelemaan ulkoa tai lukemaan Jumalan
sanaa saati ymmärtämään tai muistamaan
sitä.”
15-vuotias opiskelija Nebraskasta
”Kuuntelin rock-musiikkia noin neljä
vuotta. En kuunnellut ’kristillistä’ rockia,
koska olin aina ajatellut, että sen kuunteleminen on tekopyhää. Ainakin olin rehellinen,
enkä näytellyt olevani jotain muuta kuin mitä
olin.
Muutaman ensimmäisen kerran jälkeen
olin jo riippuvainen. Syy, miksi aloitin kuuntelemisen oli se, kun minua pidettiin pehmona. Minulta kysyttiin, olinko kuullut sitä
laulua tai tätä yhtyettä. Vastasin, että en
kuunnellut rock-musiikkia.
Aloitin kuuntelemalla kevyttä rockmusiikkia ja edistyin heavy metalliin. Se
vaikutti voimakkaasti elämääni. Nyt seurakunnassani soitetaan ’kristillistä’ rockmusiikkia ja näen, miten se pilaa monet
kaverit nuorten ryhmässämme. Se on hyvin
surullista. Tämä musiikki on pilannut nuoria,
jotka olivat niin suloisia aikaisemmin.”
16-vuotias opiskelija Texasista

”Musiikki on hyvin läheistä minulle.
Minut kasvatettiin ankarassa kristityssä kodissa, mutta kapinoin ja muutin pois kotoa.
Kun olin maailmassa, ryhdyin harrastamaan
tanssia ja koreografiaa. Kaikki oli hyvin
aistillista! Musiikki, jota käytimme, oli tietysti
rock-musiikkia! Jonkin ajan kuluttua ruumiini
oli niin yhtä musiikin kanssa, että se kontrolloi minua.
Sen jälkeen, kun olin antanut elämäni
takaisin Jumalalle, olin eräänä päivänä masentunut. Niinpä avasin erään paikallisen
kristillisen radioaseman kuullakseni rohkaisevaa musiikkia. En pysty muistamaan siitä
mitään muuta sanaa kuin ’korota’ (exalt).
Tiedän vain sen, että tuon musiikin rytmi ja
henki sai kaikki aistilliset tunteet palaamaan
takaisin. Nyt voin sanoa, ettei ole olemassakaan ’kristillistä’ rock-musiikkia ja tällaista
musiikkia ei pitäisi olla kenenkään kotona
saati sitten Jumalan pyhässä seurakunnassa.”
19-vuotias opiskelija Texasista
”Olen taistellut moraalittomuuden kanssa.
Erään tappiollisen ajan jälkeen huomasin,
että nämä tuhoisat lankeemukset sattuivat,
kun olin kuunnellut tai kuuntelemassa kevyttä
rock-musiikkia tai ’kristillistä’ rockmusiikkia. Nyt ymmärrän, että olin paaduttanut omantuntoni musiikin alueella. Tuhoisat
rytmit saavat minussa aikaan aistillisuuden
heräämisen ja tämä johtaa estojen madaltumiseen. Sen jälkeen, kun olin pyytänyt Jumalalta anteeksiantoa ja parantumista, tullut
vanhemmilleni tilivelvolliseksi ja poistanut
nämä pahat vaikutteet, niin olen kokenut
ihmeellisen voiton ja vapauden!
Kuitenkin yhä koen ’kristillisen’ rockmusiikin vaarallisuuden ja vetovoiman hengessäni. Haluaisin, että jokainen ottaisi tämän
asian vakavasti, sillä se on aiheuttanut niin
paljon vahinkoa minulle. Minussa ovat pysyvästi sellaiset seuraamukset ja arvet, joita
ei olisi tullut, jos olisin ymmärtänyt vaarat.”
20-vuotias opiskelija Texasista
”Henkilökohtaisesti en pidä 'kristillisestä'
rock-musiikista, mutta sitä soitetaan kahvilassa, jossa olen työssä tarjoilijana. Siitä
lähtien, kun olen ollut siellä töissä, minulla
ei ole ollut tarvetta rukoilla, lukea Raamattua
tai edes tuntea paremmin Herraa. Uskon, että
siitä lähtien, kun olen kuunnellut ’kristillistä’
rock-musiikkia, se on alitajuisesti vaikuttanut
hengelliseen kasvuuni.
Nyt olen ollut lomalla viikon ja huomannut, että haluan lukea Raamattuani ja rukoilla,
koska en ole kuunnellut ’kristillistä’ rockmusiikkia.”
23-vuotias opiskelija Wisconsinista
” ’Kristillinen’ rock-musiikki on luultavasti ollut suurin este hengelliselle kasvulleni.
Kun ensimmäistä kertaa kuuntelin tällaista
musiikkia, olin todella vaivaantunut henges-

säni. Mutta sitten tämä musiikki tuli seurakuntaani. Mitä enemmän kuuntelin sitä, sitä
vähemmän se vaivasi minua. Mitä vähemmän
se vaivasi minua, sitä enemmän kuuntelin
sitä.
Ei mennyt kauan, kun jo kuuntelin maallista rock-musiikkia, koska minusta siinä ei
ollut mitään eroa. Tämä musiikki sai minut
vastustamaan Herraa ja pidättämään alueita
elämästäni itselläni. En ollut vapaa tosissani
palvelemaan Herraa ja antautumaan hänelle
ennenkuin halusin luopua tästä musiikista.”
16-vuotias opiskelija Floridasta
”2. syyskuuta 1989 menin ’kristillisen’
rock-musiikin konserttiin. Kun olin siellä,
niin tanssin, huusin ja lauloin tavoilla, jotka
eivät miellytä Jumalaa. Minulla oli monta
modernin kristillisen musiikin äänitettä, ja
olen huomannut, että kun kuuntelen niitä,
niin joudun kapinallisen hengen valtaan. Olen
todella häpeissäni niistä teoista, joita tein
tämän musiikin vaikutuksesta. Hartaasti pyydän sinua eroamaan tästä pahasta vaikutuksesta.”
16-vuotias opiskelija Missourista
”Kun en vielä seurannut Herraa, olin vihainen siitä kompromissista, jonka uskovat
tekivät ’kristillisen’ rock-musiikin suhteen.
Henkilökohtaisesti en näe mitään eroa
’kristillisen’ ja maallisen rock-musiikin välillä.
Sen jälkeen, kun annoin elämäni uudelleen
Herralle ja lopetin kummankin musiikin kuuntelun, on minulla ollut ihana vapaus ajatusmaailmassani.”
15-vuotias opiskelija Oklahomasta
” ’Kristillinen’ rock-musiikki on aina
aiheuttanut taisteluita elämässäni. En pystynyt
koskaan menemään minnekään, etteikö rockmusiikki olisi vainonnut minua, en tuntenut
oloani mukavaksi missään. Musiikki aiheutti
niin paljon jännitettä ja sisäistä rauhattomuutta, että masennuin täysin. Pääsin masennuksesta täydellisesti, kun luovuin rock-musiikista
ja modernista musiikista.”
15-vuotias opiskelija Kaliforniasta
” ’Kristillinen rock’ oli suuri osa elämääni
puolisen vuotta sitten. Se todella kulutti minua.
Elin tämän musiikin ja ystävieni
musiikkimieltymysten orjuudessa, mikä
lopultakaan ei ollut mikään hyvä asia.
Kuitenkin oivalsin, että tämä musiikki ei
kunnioittanut Jumalaa eikä sitä koskaan tule
tekemäänkään.
Tärkeimpiä asioita, jonka äskettäin opin,
on se, että me kristityt emme ota huumeita
todistaessamme narkomaaneille, emmekä
käänny maailman tapoihin sille todistaaksemme. Niinpä en näe mitään syytä käyttää
kristillisesti sanoitettua maailmallista
musiikkia, jotta voisin todistaa maailmalle.”
17-vuotias opiskelija Kaliforniasta

