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Ariana Grande on näyttelijä,
tunnettu pop-laulaja ja yksi aikamme
nuorisoidoleista. Vuosi sitten hänen
YouTube musiikkivideoitaan oli
katsottu yli 9 miljardia kertaa. Kaikki
hänen levynsä ovat ns. ”platina”
-levyjä, eli niitä on myyty huimia
määriä. Tätä nuorta naista seurataan
sosiaalisessa mediassa erityisen
paljon ja vuonna 2016 arvovaltainen
Times -lehti nimesi hänet yhdeksi
maailman vaikutusvaltaisimmista
ihmisistä (!)

Miksi otamme hänet esille? Siksi koska hän vahvana mielipidevaikuttajana musiikkinsa kautta
edustaa kaikkea sitä ihmiskeskeistä, hedonistista ja narsistista maailmaa jossa elämme ja jossa
nuoremme kasvavat. Ja etenkin siksi, että yksi hänen suosituista lauluistaan on nimeltään: ”God is
a Woman” (Jumala on nainen). Tri Laurel Shaler kirjoittaa Patheos -nettisivustolle lähettämässään
viestissä mm. seuraavaa: ”...Grande on vienyt harhaopin aivan uudelle tasolle laulussaan, jossa hän
esittää naisen voimaantumista ja seksuaalisuutta... Saman nimisellä videollaan hän esiintyy
jumalaisena... Grande voi olla joidenkin jumalatar. Seksi on monen epäjumala.”

Granden lyriikka on suoraan seksiin viittaavaa ja kuinka sen kautta mieskumppani tulee tuntemaan,
että ”jumala on nainen”. Laurel jatkaa: ”Mutta oikea Jumala ei ole nainen. Hän on taivaallinen
Isämme ja universumin Luoja. Hän loi naisen palvomaan Luojaansa, ei palvottavaksi. Hän ei
tarkoittanut, että seksistä tehdään epäjumalanpalvontaa vaan se on avioliitossa miehen ja naisen
välinen liitto. Surullinen totuus on, että niin monet Jumalasta tietämättömät tekevät silti itselleen
omanlaisensa jumalan joka sopii heidän haluihinsa. Tietenkään emme voi odottaa ei-uskovien
ymmärtävänkään, mutta voimme valita, että emme itse osallistu mihinkään maalliseen Jumalan
vääristämiseen.”

En kehoita ketään katsomaan tätä harhaista videota You Tubessa. Mutta jos haluat katsoa, millaista
Jumalan häpäisemistä video tarjoaa, se löytyy helposti hakusanalla. Vielä yksi asia siitä, kuinka tämä
kaikki liittyy nykyiseen kristilliseen nuorisoviihteeseen. Ehkä jotkut ovat lukeneet Kristityn
Foorumin ”Hillsong herjaa kristillisyyttä” -artikkelin. Siinä mainitaan Hillsong -liikkeen kristillisenä
nuorisoidolina tarjoama tunnettu ja seurattu pop-laulaja Justin Bieber. Suomessakin on lukuisia
hänen nuoria ja vähän vanhempiakin seuraajiaan. Justin Bieber kommentoi Arianan Jumalaa
herjaavaa videota yksiselitteisen ihailevasti tunnustaen rakastavansa Arianaa (videon kuvausta
hänestä): ”Ariana ♥.” Tässä jälleen yksi esimerkki siitä kuinka yksi nykyinen nuorisokristillisyyden
muoto Hillsongeineen ja Bethel -bändeineen vie syvälle harhaan... jopa okkultismin sävyihin.
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