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Monet luulevat, että Hillsong sai alkunsa karismaattisuudesta, helluntailaisuudesta tai 
Pelastusarmeijasta. Se ei pidä paikkaansa. 

Hillsong'in juuret perustettiin kanadalaisessa kultissa nimeltä New Order of the Latter Rain 

(Myöhäissateen uusi järjestys = NOLR). Tänä päivänä se tunnistetaan kansainvälisesti Uuden 
Apostolisen Uskonpuhdistuksen (New Apostolic Reformation = NAR) kulttina. 

Tämä artikkelisarja tarkastelee NOLR:n historiaa ja kuinka se valtasi Uuden Seelannin ja  
Australian AOG:t ja kuinka Frank Houston, Hillsong'in / CLC:n (Christian Life Center) perustajalla 
oli tärkeä rooli Latter Rain -vaikutusten leviämisessä koko Uuden Seelannin ja Australian 
seurakuntiin. 
 
Tässä artikkelissa annamme vankan esimerkin siitä, kuinka Hillsong'in teologiset juuret on 
ankkuroitu Myöhäissateen Uuden Järjestyksen kulttiin heidän musiikkinsa kautta; ja kuinka 

musiikki oli väline Australian kristikunnan aivopesemiseksi hyväksymään heidän harhaoppiset 
käsityksensä. 

 
NAR -kultti saarnaa väärää Jeesusta, väärää evankeliumia 

 ja metafyysisiä New Age -opetuksia ja 
strategioita yrittäen tuoda taivaan maan päälle. 

 

Hillsong'in musiikkiin vaikuttavat heidän apostolisen johtonsa opetukset. Esimerkki tästä on se, 
kuinka he ovat käyttäneet musiikkia edistämään inhottavaa Menestyksen evankeliumia. Tämä on 

ilmeistä sellaisissa lauluissa kuin Blessed ja More Than Enough. Brian Houston jopa kirjoittaa 
kuinka hänen menestyksen evankeliuminsa innoitti Hillsong'in lauluntekijä Reuben Morgan'ia 
kirjoittamaan laulun Houston'in menestyksen teologiasta hänen kirjassaan ‘You Need More Money 
(Tarvitset lisää rahaa)’: 
 

Varoitus: Hillsong'in musiikki levittää heidän väärää oppiaan   

https://hillsongchurchwatch.com/2012/12/19/warning-hillsong-music-spreads-their-false-

doctrine/ 
Olemme kuitenkin vuodesta 2005 lähtien panneet merkille Hillsong'in tahallisen yrityksen 
vähätellä Uuden Apostolisen Uskonpuhdistuksen (NAR) fanaattisuuttaan. Tämä johtui pääasiassa siitä 

negatiivisesta huomiosta, jota NAR on saanut Amerikan lehdistössä tänä aikana. 
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Hillsongin Latter Rain -teologia oli kuitenkin hyvin huomattava 1990-luvulla. Kuten voit kuulla, 
Hillsong saarnaa musiikissaan puhdasta ja väärentämätöntä Myöhäissateen harhaoppia: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=7hye1exldqc 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=7hye1exldqc 

 
SANAT 

 
This is the hour, the time has come (Tämä on se hetki, aika on tullut) 
His Spirit calls, He calls us on (Hänen Henkensä kutsuu, Hän kutsuu meitä) 
To make this land, holy for the Lord (Tekemään tämä maa pyhäksi Herralle) 

This is the time to seize the day (Tämä on aika tarttua tilaisuuteen) 
We rise in faith, the promise comes (Me nousemme uskossa, lupaus tulee) 
To make this land, holy to the Lord (Tekemään tämän maan pyhäksi Herralle) 

These are the days of the latter rain (Nämä ovat myöhäissateen päiviä) 
Days of power, days of grace (Voiman päiviä, armon päiviä) 
This is the time the fire will fall (Tämä on aika jolloin tuli lankeaa) 
To make this land holy (Tekemään tämän maan pyhäksi) 
To make this land holy to the Lord (Tekemään tämän maan pyhäksi Herralle) 

This is the time, our finest hour (Tämä on aika, hienoin hetkemme) 
Of battles fought and victories won (Taisteltujen taistojen, saavutettujen voittojen) 
To make this land holy to the Lord (Tehdä tämä maa pyhäksi Herralle) 

And from this time our future calls (Ja tästä ajasta tulevaisuutemme kutsuu) 
The promise sure, the rain will fall (Lupaus varma, sade lankeaa)  
We see this land holy to the Lord (Me näemme tämän maan pyhänä Herralle) 
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