
                              Hengellinen musiikki seurakunnassa
ja evankeliumintyössä.

Musiikilla ja hengellisellä laululla on ollut keskeinen osa hengellisessä työssä 
kautta aikojen.
Uskon, että helluntaipäivänäkin, kun Pyhä Henki vuodatettiin, niin ei sieltäkään 
varmasti puuttunut ylistystä Herralle. Olivathan he keskinäisessä yhteydessä 
leivänmurtamisessa ja rukouksessa. Vaikka Jumalan Sanan kautta saamme 
opetusta seurakunnassa, niin koen, että hengellinen musiikki ja laulu kulkevat yhtä
puheiden ja todistusten kanssa. Sanaa kun on jaettu, niin monesti on hengellinen 
musiikki tai laulu ollut ikään kuin työntämässä tai innoittamassa kuulijaa 
kääntymään Herran puoleen, on sitten tarvittu rukousapua tai tehty elämän 
kokoinen ratkaisu Vapahtajamme puoleen. Itse olenkin aina ollut herkkä 
hengelliselle musiikille, ja uskon herkkyyteeni on myös edesauttanut se, että laulut 
on syntynyt Pyhän Hengen vaikutuksesta. Toisin sanoen; Hengellistä musiikkia tai 
laulua tehdessä on hyvä olla rukouksen hengessä, että lopputulos saisi sille 
arvoisensa sijan. Ei tehtäisi pelkästään tekemisen ilosta ilman Pyhää Henkeä, joka 
on meidän innoittajamme. Huomionarvoista on myös se, että vaikka tänä 
päivänäkin syntyy puhuttelevia ja koskettavia lauluja, niin 50 luvulla, tai 
aikaisemmin syntyneet laulut, niin edelleen ne puhuttelevat meitä ihmisiä monin 
eri tavoin. Täytyy myös muistaa, että laulut ovat myös osa puhetta, koska joku on 
saanut sanat Herralta, ja toinen tehden niihin sävelen. Tässäkin muodossa puhe ja 
sävel yhtyvät. Monia säveliä onkin tehty Jumalan Sanan pohjalta. Tunnetuimmat 
taitavatkin olla psalmit. Laulu tai musiikki on tuonut myös yhteenkuuluvaisuutta ja
iloa kautta aikojen, joskin myös surun keskellä ollen lohduttajana. Lopuksi 
toteamus tähän loppuun; Meillä kaikilla ei ole laulun tai musiikillisia lahjoja, niin 
paras sointi kuitenkin on se, että sinun sisimpäsi on viritetty Herralle. Tässä 
soinnissa ei ole epävireisyyttä, koska se soi ylistystä ja kiitosta Herrallemme 
Jeesukselle Kristukselle!
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Helluntaina 9.6 klo 11
Monipuolista laulua ja musiikkia

 
Puhe : Jarmo Ojanperä

Välissä pikku todistuksia
 
Lauletaan yhdessä tuttuja 
helluntailauluja.
 
Tule
Tuo ystäväsi mukana. Ilo 
tarttuu!
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Helluntaina 9.6.2019  klo 11.00
Monipuolista laulua ja musiikkia

 
Puhe : Jarmo Ojanperä

Välissä pikku todistuksia
 
Lauletaan yhdessä tuttuja 
helluntailauluja.
 
Tule
Tuo ystäväsi mukana. Ilo 
tarttuu!


