
AZUSA kadun herätyksen 100
vuotisjuhla

Kymmeniä tuhansia kristittyjä eri puolilta maailmaa
saapui Azusa kadun herätyksen 100 vuotisjuhlaan Los
Angelesissa 25-29.4.2006. Puheita pitivät kaikki
tämän päivän merkittävät ”uuden herätyksen”
julistajat. Mukana olivat mm. Jack Hayford, T.D.
Jakes, Kenneth Copeland, Benny Hinn, David Yonggi
Cho, Jerry Savelle Rick Warren, ym.

Rick Warren lukeutuu Southern Baptist Convention
-liikkeeseen (baptisti) mutta hän on
karismaattisen/uusevankelisen herätyksen kannattaja.
Kenneth Copelandin opetukseen kuuluu mm., että
Jeesus uudestisyntyi helvetissä, että Jumala on
ihmisenkokoinen ja muotoinen asuen tietyllä
planeetalla. Jack Hayford uskoo, että
kielilläpuhuminen lähtee ”vauvakielistä” ja että
Jumala puhui hänelle suoraan sanoen, ettei pidä
kritisoida room.kat.kirkkoa. Jerry Savelle opettaa
uskon sanaa: voit sanoillasi luoda oman maailmasi ja
elinympäristösi. T.D. Jakes mm. kieltää
kolmiyhteyden. Yonggi Chon mukaan Jeesus itse
persoonassaan ilmestyi hänelle pukeutuneena
palomieheksi ja asetti hänet julistajaksi. Cho on
opettanut visualisointia, joka tunnetaan okkultismissa.

Azusa kadun 100-vuotisjuhlien opetuksesta vastasi
siis monipuolinen väärien julistajien joukko. Juhlan
raamatullinen anti ei siis ollut kovin vahvoissa käsissä
. 100-vuotta sitten alkanut “herätys” Azusa kadulla on
monen mielestä helluntailiikkeen alku. Kuluvan
vuoden huhtikuun 25-29 päivänä tapahtumaa juhlittiin
näyttävästi Los Angelesissa tuhansien osanottajien
läsnä ollessa. Juhlien tilaisuuksien aiheita olivat mm.
”Pyhä Henki ja parantuminen” ja ”apostolinen ja
profeetallinen palvelutehtävä” – peruskarismaattista
asiaa siis. Väärä karismaattinen liike onkin vallannut
helluntailiikkeen.

William Seymour oli musta saarnaaja, joka tuli Los
Angelesiin 1906 opiskeltuaan ensin Charles Parhamin
alaisuudessa. Seymour aloitti kokoukset, joissa alkoi

ilmetä myös nykyisin äärikarismaattisuudessa
tunnettuja ilmiöitä: kaatumista, vapinoita, eläinääniä,
kykenemättömyyttä puhumaan, yms. Ilmiöt herättivät
mielenkiintoa ja kokouksia tultiin seuraamaan ympäri
maailmaa. (Vrt. nyk. Toronto ja Pensacola). Seymour
uskoi myös silloin vielä jäsentymättömään “Latter
Rain” oppiin, jonka mukaan lopunajan srk. on ihmeitä
ja merkkejä täynnä. Latter Rain oppi sai sittemmin
vahvan jalansijan helluntailiikkeessä -40 luvulla.
Azusa kadun opetukseen kuului myös “toisen
siunauksen” oppi, eli Pyhällä Hengellä kastaminen,
joka johtaisi synnittömään elämään. Itse asiassa
Seymourin joukko sai juuri tuon uskomuksen takia
lähtöpassit Second Baptist srk:sta.
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