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Lähde: https://www.youtube.com/watch?v=pg-CjXecjYE&pbjreload=101

Church of Christ -kirkkokunta on VÄÄRÄSSÄ tässä asiassa. Seuraavassa syy, miksi.

Ylistäkää Herraa kaikki,

Haluan puhua teille muutaman minuutin Church of Christ -kirkkokunnasta. Ymmärrän, etteivät he 
pidä itseään kirkkokuntana. Kuitenkin, kirkkokunta on erillinen. Ja se on sitä, mitä he ovat. He ovat 
erillisiä. He jopa sanovat niin, historiallisesti puhuttaessa, aloittaessaan vuonna 1959. Karkeasti 
1957-1959. Se on aika, jolloin yhdistynyt Kristuksen kirkko perustettiin (United Church of Christ). 
Ja he väittävät haluavansa palata takaisin ensimmäisen vuosisadan tyyliseen ylistykseen ja Jumalan 
sanan noudattamiseen. Kuitenkaan, he eivät tee niin. 

Eräs asia on se, etteivät he usko, että musiikillisia instrumentteja pitää tai voi käyttää seurakunnassa
Herraa ylistettäessä. He eivät käytä soittimia seurakunnissaan ja kirkoissaan. Ja he eivät usko, että 
niin pitää tehdä. Ja he väittävät, että heillä on kirjoitus, joka tukee heidän väitettään. Ja puhutaan 
siitä. Kirjoitus, jonka he esittävät on efesolaisille 5:19: "puhuen keskenänne psalmeilla ja 
kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla, veisaten ja laulaen sydämessänne Herralle," Englanniksi: 
"speaking to each other in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in 
your heart to the Lord," Church of Christ sanoo, ettei soittimia mainita kyseisessä kohdassa. Ja näin 
ollen soittimia ei tarvita tai niitä ei edes pidä käyttää. 

No, ongelma on, etteivät he ole ymmärtäneet Jumalan sanaa. He ovat erehtyneet. He ovat erehtyneet
vakavasti. Ja mitä kerroin jo kauan aikaa sitten, kun opetin ja julistin. Me emme vain ota yhtä 
kirjoitusta ja eristä sitä ja luomme ja muotoilemme siitä opinkappaleen. Ja lisäämme sen 
uskontunnustukseemme. Kuten he ovat tehneet. Me harmonisoimme Jumalan sanan. Jumalan sana 
on harmonisoitu. Kirjoitukset tulkitsevat kirjoituksia. Jumalan sanassa on harmonia. Se on, miten 
me oikein jaamme totuuden sanaa. Kuka tahansa pystyy ottamaan kyseisen kirjoituksen kohdan ja 
sanomaan: "No, katsokaa tätä." Siinä puhutaan psalmeista ja kiitosvirsistä ja sydämen laulusta 
Herralle. Näin ollen meidän tulisi laulaa psalmeja ja kiitosvirsiä kirkoissamme. Ja se on sitä, mitä he
tekevät kirkoissaan. Heillä ei ole soittimia. He vain laulavat kiitosvirsiä. Eikä niiden laulamisessa 
ole mitään väärää. 

Mutta, havaitkaa, mitä siinä sanotaan. Puhuen itsellenne psalmeilla ja kiitosvirsillä. Veisaten ja 
laulaen omassa sydämessänne Herralle. Eikö tuo ole sitä, mitä me teemme? Kun elämme 
päivittäistä elämäämme. Kun ajamme autolla. Kun kävelemme. Kun me vain olemme, kun olemme 
vain huolettomasti päivämme askareissa. Kun teemme työtämme. Emmekö me silloin puhu 
itsellemme psalmeilla ja kiitosvirsillä? Eikö meillä ole laulu, uusi laulu, sydämessämme? Emmekö 
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me lausu tai laula laulua sydämessämme Herralle? Emmekö me laula ja veisaa sydämessämme 
Herralle läpi koko päivän? Kyllä, niin me teemme. Me teemme näitä asioita. Onko meillä 
instrumentti kädessämme, kun kävelemme kadulla? Ei. Kytkenkö sähkökitaran, kun hölkkään? En. 
Soitanko pikkurumpua? En. Mutta, kun hölkkään, laulanko psalmeja Herralle? Kyllä. Puhunko 
itselleni ja veisaanko sydämessäni Herralle? Kyllä. Nyt, tämä on vain looginen päätelmä tuosta 
kirjoituksen kohdasta. 

Se kertoo meille, kun olemme arkipäivän askareissamme, valoisaan aikaan, me emme tarvitse 
soittimia. Me voimme laulaa kiitosta Jumalalle virsien ja psalmien avulla. Sydämessämme Herralle.
Kuitenkin, meidän on tarkasteltava koko Jumalan sanaa. Ja sanassa on harmonia. Psalmi 150: 1-2: 
"Halleluja! Ylistäkää Jumalaa hänen pyhäkössään, ylistäkää häntä hänen väkevyytensä 
taivaanvahvuuksissa. Ylistäkää häntä hänen voimallisista teoistansa, ylistäkää häntä, sillä hänen 
herrautensa on suuri." Nyt näemme, kuinka musiikillisia instrumentteja esitellään. Psalmi 150:3-6: 
"Ylistäkää häntä pasunan pauhulla, ylistäkää häntä harpuilla ja kanteleilla. Ylistäkää häntä 
vaskirummuilla ja karkelolla, ylistäkää häntä kielisoittimilla ja huiluilla. Ylistäkää häntä helisevillä 
kymbaaleilla, ylistäkää häntä kumisevilla kymbaaleilla. Kaikki, joissa henki on, ylistäkää Herraa! 
Halleluja!" 

Jopa tanssi (karkelo) on instrumentti Herralle. Jumalan sana kirjaimellisesti sanoo kielisoittimilla. 
Se sisältää bassokitaran, mandoliinin, viulun, akustisen kitaran, ukulelen. Kielisoittimet ja huiluilla 
(organs). Minä näen tuossa rummun. Rumpusetin. Me emme näe missään kohdassa tässä jakeessa, 
että olisi kiellettyä käyttää soittimia, kun kiitämme Herraa. 

Nyt, tämä on sitä, miten oikein jaamme Jumalan sanaa. Me näemme kuinka Israel lauloi psalmeja 
Herralle ja kuinka he käyttivät kielisoittimia. Kuinka Daavid soitti harppua. Kuinka he soittivat 
tamburiinilla. Ja kuinka he käyttivät tanssia. Ja he ylistivät Jumalaa. Mutta jostain syystä, Church of
Christ, on kehitellyt uuden opin, jonka sanoo, ettei soittimia pitäisi käyttää seurakunnissa. Koska he 
ovat ottaneet yhden kirjoituksen kohdan erilleen sen totuudenmukaisesta tulkinnasta. Tai, 
totuudenmukaisesta ymmärryksestä. Ja he eivät ole jakaneet Jumalan sanaa oikein. 

Kyllä, me voimme laulaa psalmeja ja kiitosvirsiä. Ja sen voimme tehdä joko soittimilla tai ilman. 
Mutta pääosin kun olemme omillamme päiväsaikaan, elämässämme, meillä ei ole kitaraa 
kädessämme. Tai tamburiinia. Yleensä. Mutta siltikin meitä kehotetaan laulamaan Herralle ja 
veisaamaan kiitosta Herralle sydämessämme. 

Ja ei ole mitään väärää käyttää soittimia, kun kokoonnumme yhteen ja olemme omiemme parissa. 
Yhdellä voi olla kitara, toisella rumpusetti, yhdellä voi olla bassokitara, yhdellä voi olla trumpetti. 
Tai saksofoni, sillä ei ole väliä. Asian ydin on siinä, että Herraa ylistetään ja se tapahtuu esineiden 
avulla, jotka ovat siis soittimia. Ja myöskin, kuten siinä sanotaan: "Kaikki, joissa henki on, ylistäkää
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Herraa!"

Aamen.
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