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Azusa vai helluntai? Nyt, silloin vai myöhemmin?
Azusa or Pentecost? Now, Then or Later?

By Pastor Gary Osborne
“Viimeisinä päivinä minä vuodatan Henkeni kaiken lihan päälle.”

(Joel 2:28; Apt. 2:17)

En häpeä olla kristitty, joka uskoo, että Jumala edelleen vuodattaa Henkeään kaiken lihan päälle. 

Uskon, että kaste Pyhässä Hengessä on yhtä todellinen ja pätevä tänä päivänä, kuin se oli lähes 

2000 vuotta sitten helluntain päivänä. Uskon Hengen lahjoihin. Olen, ollakseni suorasukainen, 

täyden evankeliumin kristitty. Tämäntyyppinen henkilökohtainen tausta, ei ole jotakin, jonka 

yleensä tuntisin olevani pakotettu jakamaan, kun kirjoitan artikkeleita kristillisiin julkaisuihin. Luulen 

kuitenkin, että tässä tapauksessa se on sekä oikeutettu että tärkeä. Uskon, että tapahtuman, joka 

käyttää itsestään nimeä ”Azusa Nyt”, tarkastelu oikeuttaa paljastuksen. Jotkut ovat jo punninneet 

tätä viimeaikaista tapahtumaa ja heitä on epäilemättä tulossa lisää. Mutta monet tutkivat sitä 

teologisesti hyväntahtoiselta tai jopa vihamieliseltä kannalta, joka kieltää, että Jumalan Henki 

vuodatetaan edelleen samalla tavalla kuin ensimmäisellä vuosisadalla. Minä en ole kuulu heihin. 

Tästä artikkelista ei tule asenteellinen johtuen cessationistisesta ajattelutavasta, joten 

laskettuamme perustuksen tarkastelkaamme tapahtumaa ”Azusa Nyt.” 



Huhtikuun 9. päivänä 2016 pidettiin Kalifornian Los Angeles'in Kolosseumilla tapahtuma nimeltä 

”Azusa Nyt.” Se kerskui sellaisilla juontajilla, kuin Lou Engle, Bill Johnson, Mike Bickle, Cindy 

Jacobs, Heidi Baker, Todd White, Daniel Kolenda ja Shawn Bolz—nimiä, jotka kaikki ovat 

tunnettuja johtajia Uuden Apostolisen Uskonpuhdistuksen (New Apostolic Reformation = NAR) 

liikkeessä, jonka juuret ovat Myöhäissateessa / Jumalan Ilmestyslapsissa (Latter Rain / Manifest 

Sons of God). Itse asiassa Bill Johnson'in Bethel'in verkkosivustolla todettiin, että tämä "Azusa 

Now" - järjestö "tekee yhteistyötä Lou Engle'n järjestön, The Call, kanssa Azusa kadun 

vuodatuksen 110. vuosipäivän kunniaksi."1 Raportoitiin, että tähän tapahtumaan osallistui lähes 

100 000 ihmistä ja se kesti noin 15 tuntia ihmisten rukoillessa ja ylistäessä pyytäen Jumalaa 

lähettämään uuden "Azusan" herätyksen. 

Niille, jotka eivät tiedä tämän merkityksestä, pieni määrä taustaa on paikallaan. Kesällä 1906 

melko uusi seurakunta kokoontui Apostolisessa Uskon Lähetyksessä (Apostolic Faith Mission) 

osoitteessa Azusa-katu 312, Los Angeles, kun herätyksen aika alkoi. Näistä kokouksista versoi 

kokonaan uusia seurakuntia ja uskonsuuntia, mukaan lukien Assemblies of God (Amerikan 

helluntaiseurakunnat). Se oli epäilemättä jotakin, joka muutti kristinuskon maiseman Amerikassa ja

lopulta ympäri maailman. 

Nyt, noin 110 vuotta myöhemmin, NAR:in omaehtoiset "apostolit" Lou Engle ja Bill Johnson ovat 

yrittäneet luoda uudelleen alkuperäisen tapahtuman "Azusa Now" -tapahtuman myötä. Heidän 

ilmaistu tarkoituksensa oli ja on (koska he pitävät tätä jatkuvana liikkeenä) "uskoa merkkien, 

ihmeiden ja evankeliumin julistuksen tuoreeseen vuodatukseen!"2 Ja tämä hiljattainen tapahtuma 

oli tietysti täynnä pakollisia ”merkkejä”, jotka aina kuuluvat tämäntyyppiseen hengelliseen 

jamboreehen. Oli esimerkiksi outo näky katsella, kun Shawn Bolz lähetti ”tiedon sanoja” ihmisille 

yleisössä kännykällä, jossa kaikki ”sanat” ilmeisesti jo olivat.3 Tai valtavan kultaisen enkelin 

ilmestyminen Los Angeles'in yläpuolella.4 Lisäksi tällainen tapahtuma ei olisi täydellinen ilman 

esimerkkiä ekumeniasta - tällä kertaa sten, että Lou Engle heittäytyy maahan suutelemaan 

https://en.wikipedia.org/wiki/Los_Angeles_Memorial_Coliseum


roomalaiskatolisen johtajan Matteo Calisi'n jalkoja, jonka paavi Benediktus on nimittänyt 

palvelemaan maallikoiden paavillisessa neuvostossa (Pontifical Council for the Laity).5  Itse asiassa

Azusa Now kärsii pahasti samoista "Valtakunta Nyt" -opetuksista, joita niin monet aiemmat 

tapahtumat ovat opettaneet. Nämä NAR-johtajat tunnetaan pitäytymisestä dominionistiseen 

teologiaan ja heidän uskonkäsityksensä pyörittävät tällaisia kokoontumisia. He pyrkivät 

verkostoitumaan muiden ryhmien ja johtajien kanssa, jotka jakavat nämä uskonkäsitykset.6 

Erityisesti -- yhdessä tunnusomaisten merkkien, ihmeiden ja ns. tiedon sanojen kanssa -- tämä 

kokoontuminen pyrki myös korostamaan ekumeenisuutta, kuten selvästi osoitetaan tässä 

lausunnossa The Cry -liikkeen ”Azusa Now” -verkkosivulla:

“Syvästi jakaantuneessa maailmassamme ehkä suurin ihme on rakkaus. Valitettavasti 

tultaessa vuoteen 1916 alkuperäinen Azusa -kadun herätys oli virallisesti päättynyt. Erottelu 

rikkoi jälleen kerran seurakunnan hauraan ykseyden, jakamalla Jumalan lapset samoilla 

värilinjoilla, jotka Pyhä Henki oli aikaisemmin niin kirkkaasti poistanut. Azusan liekit johtivat 

kuitenkin erilaisiin uudistusliikkeisiin, jotka levisivät kuin metsäpalo Yhdysvalloissa ja 

ulkomailla. Viimeisten 110 vuoden aikana nämä liikkeet ovat tuoneet enemmän pelastumisia 

kuin aikaisemmat 19 vuosisataa yhteensä! Jos valtakunta on laajentunut 

jakaantumisestamme huolimatta, niin kuinka paljon enemmän se saavuttaisikaan 

ykseydessä? Tarvitsemme todellisen rakkauden ja armon juhlinnan lakaisemaan maatamme.

Synkkä kysymys riippuu lastemme tulevaisuuden yllä: mellakat vai herätys? Ainoa vastaus 

on Kristus. Rukous, rakkaus ja ykseys ovat Apostolien Tekojen 2. luvun malli läpimurtoon. 

Liity huhtikuun 9. päivänä 2016 suureen monietniseen, monikirkkokunnalliseen ja monen 

sukupolven kokoontumiseen, kun sytytämme herätyksen tulitikun omassa ajassamme. Se ei 

ole vain Azusa silloin. Se on Azusa Nyt.”7

Näyttää, että etnisen, taloudellisen ja/tai kirkkokunnallisen ykseyden varjolla tällaisen kaikki 

käsittävän hengellisen yrityksen on aina sanottu - tai "profetoitu" - olevan sananlaskun kynnyksellä.

Ja vaikka todellisen kristittyjen yhteyden pitäisi olla kaikkien uskovien sydämen halu, niin NAR:in 

painopiste ja ratkaisu näyttävät aina perustuvan johonkin laajaan ekumeeniseen liikkeeseen, joka 

eliminoi opin.

Raamatullinen todellisuus on, että ihmiset muuttuvat yksitellen, kun Jeesus Kristus on aidosti 

muuttanut heidät.

Onko yhteys tärkeä? Ehdottomasti! Se oli Herramme Jeesuksen Kristuksen rukous luvussa Joh. 

17, jossa Hän rukoilee sellaista yhteyttä seuraajilleen: 

“Mutta en minä rukoile ainoastaan näiden edestä, vaan myös niiden edestä, jotka heidän 



sanansa kautta uskovat minuun, että he kaikki olisivat yhtä, niinkuin sinä, Isä, olet minussa 

ja minä sinussa, että hekin meissä olisivat, niin että maailma uskoisi, että sinä olet minut 

lähettänyt. Ja sen kirkkauden, jonka sinä minulle annoit, minä olen antanut heille, että he 

olisivat yhtä, niinkuin me olemme yhtä - minä heissä, ja sinä minussa - että he olisivat 

täydellisesti yhtä, niin että maailma ymmärtäisi, että sinä olet minut lähettänyt ja rakastanut 

heitä, niinkuin sinä olet minua rakastanut.”8

Kristittyjen yhteys on juurtunut vahvasti siihen, mitä Jeesus rukoili juuri ennen näitä sanoja. 

Jakeissa 17-19 Hän rukoilee Isää: 

“Pyhitä heidät totuudessa; sinun sanasi on totuus. Niinkuin sinä olet lähettänyt minut 

maailmaan, niin olen minäkin lähettänyt heidät maailmaan; ja minä pyhitän itseni heidän 

tähtensä, että myös he olisivat pyhitetyt totuudessa.”9

Mikä tahansa muu hengellinen yhteys, jota yritetään jonkin muun ”tien” kuin Totuuden kautta, on 

tuomittu alusta alkaen. Kuinka Engle, Johnson ym. NAR-johtajat voivat puhua yhteydestä, kun ovat

valmiita kumartamaan ja suutelemaan katolisen jalkoja? Missä siinä on totuus? En voi käydä käsi 

kädessä ihmisten kanssa Jeesuksen Kristuksen lipun alla, jos he palvovat toista Jeesusta. Tai 

vaikka väittävät palvovansa samaa Jeesusta kuin minä, mutta silti ovat ristiriidassa Jumalan Sanan

kanssa uudelleen ja uudelleen oppeineen ja käytäntöineen, niin en voi vaeltaa yhteydessä heidän 

kanssaan. Paavali puhui tästä voimakkaasti kirjeessään galatalaisille:

”Minua kummastuttaa, että te niin äkkiä käännytte hänestä, joka on kutsunut teidät 

Kristuksen armossa, pois toisenlaiseen evankeliumiin, joka kuitenkaan ei ole mikään toinen; 

on vain eräitä, jotka hämmentävät teitä ja tahtovat vääristellä Kristuksen evankeliumin. Mutta 

vaikka me, tai vaikka enkeli taivaasta julistaisi teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä 

me olemme teille julistaneet, hän olkoon kirottu. Niinkuin ennenkin olemme sanoneet, niin 

sanon nytkin taas: jos joku julistaa teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä te olette 

saaneet, hän olkoon kirottu. Ihmistenkö suosiota minä nyt etsin vai Jumalan? Tai ihmisillekö 

pyydän olla mieliksi? Jos minä vielä tahtoisin olla ihmisille mieliksi, en olisi Kristuksen 

palvelija.10

Niinpä ohittaen Raamatun selvän opetuksen ja huolimatta vakavista teologisista eroista, miehet ja 

naiset, jotka suunnittelivat ja johtivat Azusa Now -tapahtuman Los Angeles'issa, yrittivät liittyä 

yhteen niiden kanssa, jotka saarnaavat toista evankeliumia.11 

Lue esim. Dean Briggs'in sanat ja pane merkille hänen räikeä ekumenian puolustamisensa:



“Näkymättömässä maailmassa kaikkien kirkkokuntien esirukoilijat – evankelikaaliset, 

karismaattiset, helluntailaiset ja katoliset – tunsivat hopealangan värisevän käsissämme. Jos

rukouksettomat tyhjiöt ovat lopulta vastuussa jokaisen aikaisemman herätyksen 

nielemisestä, niin Jumalan kärsivällinen viisaus on tehty selväksi. Pyhä Henki on 

ennaltaehkäisevästi rakentanut massiivisen, globaalin ylistys-, rukous- ja lähetysliikkeen. 

Voisiko tämä säilyttää seuraavan aallon pysyvänä Hänen paluuseensa saakka?”12

Jälleen, tämä ei voi olla yhteyden perusta! Alkuseurakunta oli yhdistetty, kun se ”pysyi apostolien 

opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksissa.”13 Tässä 

suhteessa Azusa Nyt epäonnistuu hirveästi. 

Uskon kuitenkin, että isompi kysymys on, voidaanko herätys, tai Jumalan aito työ, edes orkestroida

ja suunnitella kuten Azusa Nyt. Tämä on minulle tärkein kysymys. Voimmeko luoda uudelleen 

Jumalan suvereeneja liikkeitä? No niin, Lou Engle sanoo lyhyellä videolla, jonka hän juontaa 

Bethel'in ”Azusa Nyt” -sivulla, että tämä liike on ollut tekeillä vuosia. Engle sanoo, että hänen 

olohuoneessaan annettiin "profetia," että hänen palvelutyöhönsä tulisi "muutos", stadionit 

täyttyisivät ja että Billy Grahamin "mantteli" on tulossa kansakunnan päälle.14

Mutta tämäntyyppinen ”profetia” on annettu monta kertaa ennenkin. Muistan, kun taannoin 1990-

luvulla joukko tv-evankelisteja ja Latter Rain -opettajia puhui stadionien täyttymisestä ihmisillä, 

jotka muka tuhansittain tulisivat Herran tykö.15 Tämä ei ole uusi julistus. Ja vaikka haluaisin olla 

ensimmäisenä jonossa rukoilemassa sielujen pelastumista, niin ennalta sovittu kansallinen 

”herätys” ei yksinkertaisesti ole jotakin, jonka joku voi käskeä Jumalaa tekemään.16

Voimme kyllä etsiä Herraa henkilökohtaiseksi herätykseksi. Voimme uudistaa ensimmäisen 

rakkautemme, kuten Jeesus kutsui Efeson seurakuntaa tekemään milloin tahansa.

Voimme liittyä yhteen muiden uskovien kanssa ja rukoilla, että Jumala täyttää meidät uudestaan 

Pyhällä Hengellään, kuten apostoli Paavali kehottaa Efeson seurakuntaa tekemään jakeessa Ef. 

5:18. Mutta tämä on kaukana siitä, että "julistetaan" muka profeetallinen sana Kaikkivaltiaalta 

Jumalalta, että stadionit täyttyvät ja sitten annetaan määrätty aika Jumalalle näyttäytyä!

Niin usein tällaisissa kokouksissa NAR / Latter Rain “-profeetat” esittelevät jonkin hengellistetyn 

aikataulun ja sitten pyytävät Jumalaa siunaamaan sen. Tämä ajattelu on täysin väärin. Meidän 

tehtävämme on mennä Herran tykö täydellisessä nöyryydessä ja vain etsiä Häntä. Hän siunaa 

oman suunnitelmansa ja oman aikataulunsa, ei meidän. 



Azusa Nyt kuitenkin yritti manipuloida kaikkivaltiasta Herraa. He kaikki kertovat Hänelle, milloin 

Hänen pitäisi näyttäytyä tekemään katselijoille ihmeitä ja merkkejä. Karismaattisissa piireissä 

olevat ovat vuosien varrella yrittäneet tätä monesti. Ja se päättyy aina samalla tavalla, kun stadion 

on täynnä ihmisiä, jotka haluavat jotakin "enemmän" - mitä tahansa - joka jotenkin "todistaisi," että 

Jumala todella tuli alas vallassa ja voimassa. 

Olen nähnyt tämän paikanpäällä tarkkaillen sellaisia miehiä kuin Rodney Howard-Browne ja Todd 

Bentley. Ja joka kerran ns. "merkit ja ihmeet" ovat huonoja korvikkeita aidoille, raamatullisille 

ihmeille. Jollakin paranee aina migreeni tai kipeä selkä. Annetaan yleinen ”sana,” joka soveltuu 

melkein jokaiselle ja mihin tahansa sairauteen. Tai jos operaatio on todella hienostunut, niin jotakin 

tietoa tietyistä ihmisistä yleisössä on voitu salaa kerätä ja sitten levittää hämmästyneelle yleisölle. 

(Peter Popoff on esimerkki, joka tulee mieleen havainnollistamaan tätä.17) Tietenkään tällaisissa 

järjestetyissä olosuhteissa pyörätuolista nouseva henkilö ei koskaan ole todellinen rampa. Älä 

kuitenkaan käsitä minua väärin. Tiedän, että Herra parantaa ja tekee ihmeitä vielä tänä päivänäkin.

Tiedän vahvistettuja, uskomattomia parantumisia ja ihmeitä, mutta tämäntyyppisissä tapahtumissa 

en ole nähnyt yhtäkään ja viimeisten 35 vuoden aikana olen ollut monissa.18

Joten pitäisikö meidän julistaa, että Jumala aikoo tuoda meille valtavan herätyksen tietyllä tavalla, 

tietyssä paikassa ja tiettynä ajankohtana - kaikki oman valintamme mukaisesti - koska siellä, silloin

ja näin se tapahtui viime kerrallakin?

Mieleeni muistuu, mitä A.W. Tozer sanoi sellaisista herätyksen kutsumisista: 

“Virheemme on, että haluamme Jumalan lähettävän herätyksen meidän ehdoillamme. 

Haluamme saada Jumalan voiman omiin käsiimme, kutsua sitä itsellemme, että se toimisi 

meidän hyväksemme edistäessämme omanlaistamme kristillisyyttä. Haluamme silti olla 

johdossa ja ohjata vaunuja uskonnollisen taivaan läpi suuntaan, johon haluamme niiden 

menevän ja huutaen "kunniaa Jumalalle", mikä on totta, mutta vaatimattomasti hyväksyen 



osan kunniasta itsellemme miellyttävällä ja ketään loukkaamattomalla tavalla. Kutsumme 

Jumalaa lähettämään tulen alttareillemme, kokonaan unohtaen sen tosiasian, että ne ovat 

meidän alttareitamme eikä Jumalan. Ja kuten Baalin profeetat, me riehumme itsemme 

vimmaan, ikäänkuin voisimme väkivallalla komentaa Kaikkivaltiaan kättä."19

Azusa Nyt on malliesimerkki kaikesta, mitä Tozer sanoi, että meidän EI pitäisi tehdä, kun on kyse 

herätyksestä. 

Azusa Nyt -ilmiössä on kuitenkin virhe, joka on syvällisempi kuin sen typerät ”merkit”, sen 

rehottava ekumenia, tai kansallisen Jumalan liikkeen ensin profetoiminen ja sitten ajoitus. 

Syvällisempi ongelma on, että yritetään kopioida aikaisempi tapahtuma seurakunnan historiassa. 

Mitä raamatullista perustetta on olemassa yritykselle luoda uudelleen mitään hengellisiä yrityksiä 

Raamatun sivujen ulkopuolella?

Jos uskomme, että Helluntain sanoma, sellaisena kuin se on määritelty Apostolien Teoissa ja 

muualla Uudessa Testamentissa, on tälle päivälle, niin miksi meidän pitäisi yrittää toistaa jotakin 

100 vuoden takaista kokemusta? Tällainen ajattelu on vakavasti virheellinen, mutta silti Azusa Nyt 

-porukka ajaa tätä ideaa kuin viimeistä päivää.

Lou Engle totesi että:

“William Seymour, tuon suuren herätyksen katalysaattori, profetoi vuonna 1913, että noin 

100 vuodessa tulisi uusi herätys, joka jättäisi Azusan varjoonsa. Seymour'in sanan 

toteutuminen on myöhässä ... tai ihan aikataulussa. ”Rukoilkaamme siis sadetta 

myöhäissateen aikaan.” Ehkä sanomme kuin ne, jotka kastettiin Hengessä alkuperäisessä 

Apt.2. luvun yläsalissa: ”Tämä on nyt sitä, mitä puhuttiin profeetta William Seymour'in 

kautta!”20

Kuvittele! Profeetta Joelin ja apostoli Pietarin sijasta ihmiset menevät William Seymour'iin ja 

asettavat hänen väitetyn lausuntonsa samalle tasolle, kuin itse Jumalan Sana. Mitä hulluutta!

Ja tosiasia on, ettei tällaiselle lausunnolle tai ajattelutavalle ole mitään syytä. Lue uudelleen, mitä 

Pietari sanoi helluntaipäivänä 2000 vuotta sitten:

“Vaan tämä on se, mikä on sanottu profeetta Jooelin kautta: 

Ja on tapahtuva viimeisinä päivinä, sanoo Jumala, että minä vuodatan Henkeni kaiken lihan päälle

ja teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat ja nuorukaisenne näkyjä näkevät ja vanhuksenne unia 

uneksuvat. Ja myös palvelijaini ja palvelijattarieni päälle minä niinä päivinä vuodatan Henkeni ja he



ennustavat. Ja minä annan näkyä ihmeitä ylhäällä taivaalla ja merkkejä alhaalla maan päällä, verta

ja tulta ja savupatsaita. Aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vereksi, ennenkuin Herran päivä tulee, 

se suuri ja julkinen. Ja on tapahtuva, että jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu.”21

Huomaa, että Pietari yhdistää Pyhän Hengen vuodatuksen ”viimeisiin päiviin.” Ja hän toteaa, että 

viimeisten päivien huipentuma on "suuri ja peljättävä Herran päivä". Joelin profetian päätös ei 

selvästikään ole vielä tullut. Aurinko ei ole muuttunut pimeydeksi, eikä kuu vereksi (huolimatta 

viimeaikojen päinvastaisista väitteistä). Tämä on viittaus ahdistuksen ajan päättymiseen ja 

Jeesuksen Kristuksen lopulliseen paluuseen Harmageddonilla (Ilm. 19). Ja koska emme ole 

nähneet näitä tapahtumia, se tarkoittaa sitä, että elämme edelleen "viimeisiä päiviä," jotka alkoivat 

helluntaina. Ja tämä puolestaan tarkoittaa, että Jumala pelastaa edelleen "jokaisen, joka huutaa 

avuksi Herran nimeä" ja kastaa ihmisiä Pyhässä Hengessään.

Mikään ei ole muuttunut lähes 2000 vuoteen. Se on käynnissä. Helluntai ei ole koskaan 

pysähtynyt! Se jatkuu tänä päivänä. Ne, mitä olemme usein kutsuneet kansallisiksi herätyksiksi - 

olipa kyseessä sitten ensimmäinen suuri herääminen, toinen suuri herääminen, alkuperäinen 

Azusa-kadun herätys, jne. - eivät ole enemmän eikä vähemmän kuin meneillään oleva Jumalan 

työ, kun Hän vuodattaa Henkeään näinä ”viimeisinä päivinä.” 

Joten miksi yrittäisimme kopioida jotakin myöhempää herätystä tai heräämistä, joka tapahtuu 

Uuteen Testamenttiin kirjoitetun raamatunhistorian ulkopuolella? Tähän ajattelutapaan liittyy pari 

ongelmaa. Ensinnäkin, kuten olen aiemmin todennut, edellinen tapahtuma on voinut olla aito tai 

epäaito. Se on niin yksinkertaista. Ehkä se oli ja ehkä se ei ollut. Ja toiseksi, mikä on aivan yhtä 

tärkeää, niin ei ole mitään tarvetta tehdä niin, koska Jumala ei ole muuttunut ja Hänen ohjelmansa 

jatkuu, koska elämme edelleen "viimeisiä päiviä."

Kuitenkin Azusa Nyt tähtäsi kymmeniin tuhansiin! Siihen ”isoon,” kuten he sanovat viitatessaan 

sekä maanjäristyksiin että sydänkohtauksiin. He ovat jopa väittäneet, että "läsnäolon" "toinen 

helluntai" on tulossa.22

On totta, että tuhansia lisättiin todelliseen seurakuntaan helluntain päivänä. Ja sen jälkeen meille 

kerrotaan, että “Herra lisäsi heidän yhteyteensä joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen” (Apt. 

2:47). Tästä sielujen ensimmäisestä keräämisestä luemme Apostolien Teoista, että monet ihmiset 

Samariassa pelastuivat ja täyttyivät sitten Pyhällä Hengellä (Apt. 8); ihmisiä pelastui myös 

yksitellen, kuten etiopialainen eunukki (Apt. 8) ja Saulus Tarsolainen (Apt. 9); ja että pieniä joukkoja

ihmisiä pelastui (Apt. 10) ja täyttyi Hengellä (Apt. 19). Ei kuitenkaan puitteet eikä numerot olleet 

tärkeitä Raamatun kertomuksessa. Enkä lue yhdestäkään tilaisuudesta, että joku opetuslapsista 

olisi suunnitellut tai ilmoittanut kauan etukäteen, että stadionillisia ihmisiä tietyillä paikkakunnilla 



pelastuisi. Ei, he yksinkertaisesti huolehtivat tehtävästään Jumalan Hengen johdolla ja julistivat 

evankeliumia kaikille, keitä kohtasivat.

Huomauttaisin myös, että missään UT:ssa ei sanota, että Pietari, Johannes, Jaakob, Paavali, tai 

kukaan muukaan olisi yrittänyt kopioida helluntai-päivää. He eivät missään vaiheessa vaatineet, 

että ihmiset Jerusalemin ulkopuolelta palaisivat kaupunkiin ja kokoontuisivat uudelleen samaan 

yläsaliin.23 Missään he eivät vaatineet, että "tulisia kieliä", jotka alussa tulivat 120:n päälle, 

odotettaisiin tai kannustettaisiin. Sen sijaan luemme Raamatusta, että miehet ja naiset, jotka 

uskoivat Herraan Jeesukseen Kristukseen, luottivat Jumalan lupaukseen Pyhällä Hengellä 

täyttämisestä. Se siitä. Ei teatteria. Ei orkestrointeja. Ei ihmisten valmentamista odottamaan tiettyjä

"merkkejä ja ihmeitä," joita väitettiin Azusa Nyt -mainoksissa.

Mitä Raamattu opettaa? Yksinkertaisesti tee parannus, usko Jeesukseen ja sitten täyty Hänen 

Hengellään. 

Kuulin jonkin aikaa sitten seuraavan tarinan eräältä työntekijältä, joka kertoi tapaamisesta 

kristittyjen pienryhmän kanssa vuoristokylässä eräässä Aasian maassa. Hän esitti heille ajatuksia 

herättävän kysymyksen, joka mielestäni koskee Azusa Nyt -liikettä. Hän näki, että Herra siunasi 

tätä pientä ryhmää kaukaisessa maassa, ilman todellista teknologiaa tai modernia 

"evankelioimisen" tietotaitoa ja kysyi heiltä, mitä he ajattelivat amerikkalaisesta seurakunnasta. 

Heidän vastauksensa yllätti hänet (ja minut). 

He kertoivat hänelle niin hyvin kuin osasivat, että Amerikan seurakunta näyttää aina kehittävän 

ohjelman, kuinka saavat Herran työn tehdyksi ja sitten jälkeenpäin pyytävät Jumalaa siunaamaan 

heidän suunnitelmansa. Nämä pienen kylän uskovat toisaalta menevät Jumalan tykö ilman mitään 

ja vain kysyvät, mikä Hänen ohjelmansa on, täysin Hänen ilmoitetun tahtonsa mukaisesti, joka on 

jo kaavailtu Raamatussa ja sitten toteuttavat sen Hänen viisautensa, valtansa ja voimansa 

mukaisesti. Siinä kaikki, mitä he tarvitsivat kylänsä muuttamiseksi.

Ja se on edelleen totta meille tänä päivänä. Jumala on jo antanut meille ohjelmansa sanassaan.

Ja Hän on antanut meille voiman sen toteuttamiseksi vuodattamalla Pyhän Hengen, että voisimme 

olla Hänen todistajiaan. Jumalan väkeviä tekoja ei voi manipuloida eikä suunnitella jollakin 

alueellisella, kansallisella tai kansainvälisellä tasolla. Joskus Hän suvereenisti tekee sen, kuten 

tahtoo. Emme kuitenkaan voi suunnitella sitä!

Azusa Nyt? Ei. Azusa myöhemmin tai joskus tulevaisuudessa? Ei. Entä uusi ja parannettu 

Helluntai nyt? Ei. Onko Jumala vielä tekemässä samaa, kuin hän on tehnyt helluntaipäivän 

jälkeen? Ehdottomasti. Ja siihen minä keskityn - Jumalan Sanaan ja Jeesuksen Kristuksen 



korottamiseen. Rukoilen, että sinäkin tekisit samoin. 
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