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Kun Australian TV parhaaseen katseluaikaan lähetti paljastuksen Hillsong'in 

rahamoraalista (eli sen puutteesta), niin kenenkään ei olisi pitänyt hämmästyä.  

Ottaen huomioon häpeällisten seksiskandaalisen ruman julkisen historian, kuten esim. Frank 

Houston'in, Hillsong'in patriarkan, homoseksuaalinen pedofilia, tai Hillsong'in kakkosmiehen, 

motivaatiopuhuja Pat Mesiti'in seksiskandaali, ”niin kenenkään ei olisi pitänyt hämmästyä nytkään. 

Kun Bobby Houston'in ällöttävästä sarjasta ”Kristityt naiset rakastavat seksiä” tuli esimerkki teini-

ikäisille tytöille (jopa 13- 14-vuotiaille), niin se teki täsmälleen, kuten maailma tekee 

turmeltuneessa seksuaalisuuden filosofiassaan: korvaa persoonan teolla. Raamatun mukaan kristityt 

naiset rakastavat Herraa, miehiään ja lapsiaan. Seksi on Jumalan antama keino ilmaista, julistaa ja 

juhlia tuota rakkautta, mutta rakkauden kohde on persoona, ei teko. Hollywood'in ja maailman 

tavoin Hillsong siirtää keskittymisen pois persoonasta rakkauden kohteena keinoihin.  

Todellakin, kun New York'ilaiselta arvottomalta HILLSONG'in palkkapaimenelta kysyttiin hänen 

kantaansa homoseksuaalisuuteen, lesbolaisuuteen ja samaa sukupuolta olevien avioliittoon, niin hän 

kieltäytyi ottamasta kantaa tai edes kunnolla kommentoimasta.  

Sellainen eettinen ja moraalinen konkurssi ja sen mukana julkisten skandaalisen historia, joka on 

tullut määreeksi HILLSONG'lle, ei koskaan ole ollut muuta, kuin hengellinen ja opillinen 

konkurssi, joka sen määrittelee. Kun pedofiileja suojeleva Johannes Paavali II tuli Sydney'iin, niin 

Hillsong'in Darlene Zschech huudahti, että se oli tilaisuus palvella roomalaiskatolista kirkkoa.  

Nyt Brian Houston on pannut hyväksymissinettinsä krislamiin (engl. Chrislam = kristinuskon ja 

islamin yhdistäminen. Suom. huom.) väärin samaistaen muinaisen nabatealaisen kuunjumalan 

Allahin kristittyjen ja juutalaisten Jumalaan, koska yleissanana se tarkoittaa 

arabiankielessä ”jumala”, vaikka erisnimenä ei. Hillsong'in teologinen kieroutuneisuus on 

odotettavaa. Se on kristinuskoksi naamioitunut viihdealan yritys, joka korvaa voitelun 

mainonnalla, palvonnan viihteellä ja sananselityksen motivaatiopuheilla (kaikenlaiset 

mikkihiiret jakavat hengellistä apulantaa, kuten edesmennyt uskoon tullut kahlekuningas Timo 

Tuomivaara aikoinaan sanoi. Suom. huom.). 

Kuten lähes koko nykyinen länsimainen AOG-helluntailaisuus (josta Hillson versoo), se on 

ympäristö, jossa oikeaa hengellisyyttä väärennetään mystiikan avulla päämääränä nuorison 

hengellinen vietteleminen.  

Kenenkään ei pitäisi hämmästyä mitään harhaa ja skandaalia, joka tulee Hillsong'ista. Se on 

hengellisesti ja teologisesti kykenemätön tuottamaan mitään muuta.  

 

  



Suomentajan kommentti: 

Brian Houston sanoi puheessaan joulukuussa 2013:  

”Do you know – take it all the way back into the Old Testament and the Muslim and you, 

we actually serve the same God. Allah to a Muslim, to us Abba Father God (Tiedättekö – vie 

se kokonaan takaisin Vanhaan testamenttiin ja muslimiin ja sinuun, niin me itseasiassa 

palvelemme samaa Jumalaa. Allah muslimeille, meille Abba Isä Jumala).” 

https://vimeo.com/90086516 

Siitä nousi iso haloo ja viikon kuluttua hän perui puheensa ja sanoi sen olleen ”flubbed delivery” 

(möhläystä) ja ettei kannata krislamia.  

On enemmän kuin huolestuttavaa, että Suomen helluntailaisilla on nykyisin yhteinen 

raamattukoulu Hillsong'in kanssa, kun Alphacrucisista tänä vuonna tuli Isokirjan 

yhteistyökumppani ja Isokirjasta tuli Alphacrucisin ”virallinen kampus”. Ei ihme, että 

Hillsong on kovassa kurssissa varsinkin helluntainuorison keskuudessa.  

Alphacrucis College, vuoteen 2009 saakka Southern Cross College, on ACC:n raamattukoulu.  

ACC (Australian Christian Churches) oli vuoteen 2000 Australian AOG (Assemblies of God, eli 

helluntaiseurakunnat). Se edustaa maailman korruptoituneinta helluntailaisuutta. Siihen kuuluvat 

seurakunnat ovat Brian Houston'in kaltaisten ”Jumalan miljonäärien” johtamia liikeyrityksiä, kuten 

Hillsong.  

 

https://vimeo.com/90086516

