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”Varsinkin uskonnolliset ihmiset ovat vaikeita”

Eliel Fosin mukaan syrjinnän ohessa tietoisuus messiaanisista kasvaa. Sivu 2
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Yli kaksi miljoonaa katsojaa messiaanisten juutalaisten fb-sivustolla

Sosiaalinen media vauhdittaa evanke liumin
leviämistä juutalaisten keskuudessa
Niina Tuovinen

Niina Tuovinen

Eliel Fos luotsaa messiaanisen seurakunnan
nuorisotyötä Haifassa.
Seurakunnan jumalanpalveluksiin tulee uusi

I

kävijä joka toinen viikko.

sraelin toiseksi suurin Internet-portaali,
Walla!,julkaisi joulukuussa sivustollaan hepreankielisiä todistuksia Jeesuksesta. Tunnettu israelilainen
naisnäyttelijä kysyi 24 videohaastattelussa israelilaisilta uskovilta,
mitä usko Jeesukseen tarkoittaa.
Haastattelujen aiheina oli
muun muassa, keitä messiaaniset juutalaiset ovat, mitä eroa on
messiaanisilla juutalaisilla ja kristityillä ja miksi israelilaisissa kirjakaupoissa ei ole saatavilla hepreankielisiä Uusia testamentteja.
Vuoden vaihteen jälkeen Walla! poisti videot sivustoltaan ultraortodoksijuutalaisten painostuksen vuoksi.
Eräät kuitenkin jatkavat valloitustaan sosiaalisessa mediassa. Haifalaisen messiaanisen Karmel-vuoren seurakunnan nuorisopastori Eliel Fos kertoo, että
heidän seurakuntansa oli tehnyt
videon Jesajan kirjan luvusta 53
ja kertonut evankeliumin Vanhan
testamentin avulla. He olivat laittaneet videon Facebook-tililleen
yhdessä muiden samankaltaisten
videoiden kanssa ja saivat niille
yhteensä yli kaksi miljoonaa katsojaa.
– Israelilaiset ovat maailman
eniten Internetiä käyttävä kansa. Maksoimme Facebookille sivustomme mainostamisesta ja
saimme sen kautta hyvän näkyvyyden.
Videot herättivät katsojissa paljon kysymyksiä, ja lopulta Elielin
seurakuntalaiset käyttivät yhdeksän tuntia päivässä aikaa vastaillakseen niihin.
– Aika monet ovat tulleet uskoon, ja me autamme heitä saamaan yhteyden heidän oman
paikkakuntansa seurakuntiin.
Samanlaisia ihmisiä kuin
muutkin

Fos uskoo, että medianäkyvyys
on ollut hyväksi messiaanisille
juutalaisille.
– Videot ovat kertoneet, että
me olemme aivan samanlaisia ihmisiä kuin kaikki muutkin israelilaiset. Videot ovat myös selittäneet uskoa ja Jeesusta juutalaisesta näkökulmasta. Niitä, jotka
tulevat uskoon, ei Israelissa pidetä juutalaisina. Mutta me sanom-

uskonnollisesti puhdas.
– Jos olet uskovainen, et saa todistusta, ja ihmiset, jotka pitäytyvät puhtaussääntöihin, eivät silloin tule leipomoosi.
Muualla kuin Israelissa asuvilla
uskovilla juutalaisilla ei ole myöskään mahdollisuutta tehdä alijaa,
eli muuttaa Israeliin. Fosin setä on
tällainen.
– He sanovat, että hän ei ole
juutalainen.
Juutalaisten, arabien ja
kristittyjen yhteyttä

Eliel Fos vieraili Oulun helluntaiseurakunnassa nuorten Israel-tapahtumassa “Sinun kansasi on minun kansani” 5.–7. helmikuuta.

me, että juutalainen pysyy juutalaisena, aivan kuten arabi pysyy
arabina.
Fos uskoo, että äärimmäisen
intensiivinen poliittinen ilmapiiri
Israelissa vaikuttaa myönteisesti
ihmisten avoimuuteen evankeliumia kohtaan.
– Ihmiset kokevat, ettei [poliittiselle] tilanteelle löydy ratkaisua.
Konflikti ei ole huono asia vaan
mahdollisuus jollekin uudelle, erityisesti silloin, kun arabit ja juutalaiset tulevat yhteen.
Karmel-vuoren seurakunta on
yksi Israelin noin 150 messiaanisesta seurakunnasta, joissa on
arviolta keskimäärin 120–150 jäsentä. Se alkoi tytärseurakuntana pienestä kodissa kokoontuvasta ryhmästä seitsemän vuotta sitten. Nyt jäseniä on 130. Pari
viikkoa sitten kaksi uutta pastoria
siunattiin tehtäviinsä. Merkittävä osa jäsenistä on nuoria perheitä. Äitiseurakunta on yhdysvaltalaisen David Wilkersonin Times
Square Church -seurakunnan perustama.
Fosin seurakunta on onnistunut evankelioimisessa niin hyvin,
että siltä on pyydetty koulutusta
siitä, kuinka Israelissa tulisi evankelioida ja perustaa kasvavia, kodeissa kokoontuvia pienryhmiä.

Seurakunta pistää pystyyn pilottikurssin aiheesta ensi kuussa.
– Israel tarvitsee paljon rukouksia ja apua ihmisten tavoittamisessa, mutta uskon, että evankelioimistyön tulisi tapahtua yhdessä
paikallisten seurakuntien kanssa,
koska ne ovat kuitenkin niitä, jotka ovat vastuussa jälkihoitotyöstä, Fos kommentoi.
Köyhät, maahanmuuttajat ja
nuoret

Hedelmällisiä evankelioimistyön
kohteita Israelissa ovat köyhät,
maahanmuuttajat ja nuoret. Israelin valtion virallisten tilastojen mukaan 30 prosenttia kansalaisista elää köyhyydessä, 40
prosenttia elää vakavassa köyhyydessä ja 35 prosenttia lapsista on köyhiä.
Karmel-vuoren äitiseurakunta
on viidentoista viime vuoden aikana jakanut ruokaa tarvitseville. Tällä hetkellä he auttavat kuuttasataa perhettä, jotka ovat sekä
muslimeja että kristittyjä ja juutalaisia. Työ on mahdollista seurakuntien ulkopuolelta tulevien
avustusten vuoksi.
Fosin seurakunta keskittyy tekemään työtä enimmäkseen syntyperäisten israelilaisten parissa,
mutta muut messiaaniset seura-

kunnat ovat olleet aktiivisia maahanmuuttotyössä.
– He auttavat maahanmuuttajia sopeutumisessa. Maahanmuuttajat ovat myös köyhiä eivätkä siksi pääse tutustumaan
maahan. Muutama seurakunta
järjestää heille kiertoajeluja pyhille paikoille. Samalla kerrotaan
evankeliumi, ja kun ihmisiltä kysytään, kuinka moni on halukas
antamaan elämänsä Jeesukselle,
aika monet vastaavat myönteisesti. Sitten heille järjestetään opetuslapseusryhmiä.
Karmel-vuoren seurakunnalla
on suunnitteilla nuorille tarkoitettu keskus, johon uskovat nuoret
voivat tuoda ystäviään. Israelissa
on voimassa laki, jonka mukaan
alle 18-vuotiaita ei saa käännyttää
uskoon. Mutta nuoret ovat vapaita puhumaan toisilleen.
Syrjintää tapahtuu

Vaikka jonkinlaista avoimuutta on nähtävillä, Fos sanoo, että
suurin osa kansasta ei kuitenkaan
vielä hyväksy messiaanisia juutalaisia.
– Monet juutalaiset pelkäävät
menettävänsä perheensä. Esimerkiksi minun pastorini potkaistiin ulos omasta perheestään.
Varsinkin uskonnolliset ihmiset

ovat vaikeita, Fos sanoo.
– On olemassa eräänlaisia antilähetysjärjestöjä. Sellainen on
esimerkiksi Yad L’Achim (Käsi
veljelle) -järjestö, joka vastustaa
juutalaisia uskovia ja lähetystyöntekijöitä. Tällaisten järjestöjen jäseniä tulee joskus tilaisuuksiimme ja he ottavat kuvia uskovista.
Emme pelkää heitä, mutta pyrimme toimimaan viisaasti heidän suhteensa.
Fos on itsekin saanut kokea,
millaista on elää maassa, jossa
häntä syrjitään.
– Kun menin naimisiin saksalaisen vaimoni kanssa, hänelle
ei annettu virallista statusta vaimonani. Kun hän synnytti ensimmäisen lapsemme, hänellä ei
sen vuoksi ollut terveysvakuutusta. Ja kaikki tämä siksi, että minä
olen messiaaninen uskova. Israelissa on joukko lakimiehiä, jotka
ovat itse messiaanisia juutalaisia
ja auttavat muita messiaanisia uskovia. Mekin saimme apua, ja lopulta vaimoni sai kaikki ne oikeudet, jotka hänelle kuuluivatkin.
Yksityisyrittäjilläkin on omat
kiemuransa kohdattavinaan. Jos
Israelissa haluaa perustaa esimerkiksi leipomon, yrittäjä tarvitsee
juutalaisilta rabbeilta todistuksen
siitä, että leipomo on ”kosher” eli
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Israelilainen raamattukoulu the
Israel College of the Bible aloitti
viime vuonna vuoden mittaisen
raamattukoulun juutalaisille ja
arabipastoreille. Opiskelijoita oli
yhteensä muutama kymmenen.
– Se oli todella kaunista katseltavaa. Pastorini sanoi, että yhteys,
joka pastoreiden välille syntyi,
oli ihmeellinen kokemus. Ja nyt
useat pastorit haluavat mukaan.
Uskon, että juutalaisten ja arabien yhteys on vastaus maassa olevaan konfliktiin. Siksi Raamatun
viesti yhdestä uudesta ihmisestä
on niin tärkeä.
Fosin seurakunnassa on sekä
juutalaisia että arabeja ja muita
kristittyjä.
– Monet kristityt tulevat vapaaehtoistöihin seurakuntaamme. Ilman heitä ruumiimme olisi heikko. Seurakuntamme järjestää myös erityisiä kursseja ympäri
maailmaa tuleville uskoville. Kahdentoista päivän aikana kurssilaiset saavat opetusta ja mahdollisuuden tutustua maahan. Monet
heistä tulevat seurakuntamme tukijoiksi.
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Koetelkaa kaikki
ELÄVÄÄ KRISTILLISYYTTÄ on läpi seurakunnan historian uhan-

nut kaksi vaaraa: maallistuminen ja epäterveiden oppien vaikutus.
Maallistuneen yhteiskunnan keskellä eläessään kristityt vieraantuvat helposti Jumalan tahdon mukaisesta elämäntavasta.
Toisaalta myös kristillisten yhteisöjen sisältä nousee jatkuvasti erilaisia häiriötekijöitä ja Raamatun opetukselle vieraita virtauksia.
Ne voivat estää uskovien terveen hengellisen kasvun – tai ainakin
häiritä sitä.
Jo alkuseurakunnassa jouduttiin arvioimaan monia eksyttäviä
oppeja ja kierteleviä opettajia. Ensimmäisten vuosisatojen kirkolliskokouksissa laaditut uskontunnustukset määrittelivät klassisen
kristinuskon keskeisimmät rajat. Ne varjelivat evankeliumin puhtautta myös myöhemmille sukupolville.
Nykyisin uusien virtausten leviäminen on helpompaa kuin koskaan aikaisemmin. Erilaiset karismaattiset julistajat ja hengelliset
yksityisyrittäjät, jotka toimivat usein seurakunnallisen paimenuuden ulkopuolella, levittävät opetuksiaan tehokkaasti myös median
kautta. Erityisen herkästi niihin tarttuvat sellaiset uskovat,
joilla on epäterve suhde omaan kotiseurakuntaansa.
Suomeen outoja uuskarismaattisia virtauksia ja vierailijoita on viime aikoina tullut lähinnä maista, joissa

Oikea arviointi
ei sammuta
Hengen
vaikutusta.

niin sanottu uusapostolinen liike ja ”valtakunta nyt” -teologia ovat
saaneet jalansijaa. Uuskarismaattisuuden tyypillisiä piirteitä ovat
korostunut ihme- ja kokemuskeskeisyys, johtajan vahva vallankäyttö ja pyrkimys ulkoiseen menestykseen.
Epäterve hengellisyys tuo levottomuutta ihmisen uskonelämään. Lisäksi epäraittiit virtaukset synnyttävät usein erilaisia ristiriitoja ja sielunhoidollisia ongelmia myös seurakunnan keskelle.
Siksi hengellisessä toiminnassa tarvitaan jatkuvasti arviointitaitoa ja turvallista paimenuutta. Se tarkoittaa raamatullista ja tasapainoista näkemysten tarkistamista – ei mustavalkoisen jyrkkää ja
epäkypsää vastakkainasettelua, joka on usein tyypillistä sosiaalisen median keskustelijoille.
Terve arviointi on hengeltään rakentavaa. Se ei johda varomaan
Pyhän Hengen elävää vaikutusta ja armolahjojen toimintaa vaan
janoamaan sitä. Länsimaisten seurakuntien suurin ongelma tuskin
on toiminnan epäraittius – pikemminkin hengellisen voiman vähäisyys.
Ei siis riitä, että kiinnitämme arvioivaa huomiota vain erilaisiin lieveilmiöihin. Meidän on tärkeä löytää omakohtaisesti Hengen täyttämä elämä. Silloin Hengen hedelmä alkaa
näkyä kasvaneena luonteena ja Jumalan antamat armolahjat vaikuttavat raikkaasti seurakunnan keskellä.
Apostoli Paavali käski koettelemaan kaikkea,
mutta hän kehotti myös täyttymään Hengellä. Oikea ilmiöiden arviointi ei sammuta
Hengen vaikutusta vaan varjelee karismaattisuuden raittiina.
Leevi Launonen

Pitääkö helluntaiseurakunnan nimeä karttaa?

kuka
Eliel Fos
» Uzbekistanissa syntynyt messiaaninen juutalainen
» löysi Jeesuksen 13 vuotta sitten Israelissa, Voiton talo
-päihdekuntoutuskeskuksessa
» Karmel-vuoren seurakunnan
nuorisotyöntekijä
» seurakunta on kehittänyt mediaevankelioimisprojektin:
”Yeshua Project / Medabrim
and the Isaiah 53 Video”. Sen
tarkoituksena on jakaa evankeliumia israelilaisille kirjasten, videoiden, nettisivujen ja
somen avulla sekä varustaa
uskovia viemään ilosanomaa
eteenpäin yhä useammin ja
yhä tehokkaammin. Video Facebookissa: ”The Forbidden
Chapter” in the Hebrew Bible,
Isaiah 53.

uudet helluntaiseurakunnat ovat
ottaneet itselleen nimen, joka ei kerro mitään helluntailiikkeeseen kuulumisesta. Lisäksi jossakin helluntaiseurakunta-nimeä
ollaan muuttamassa neutraaliksi yleisnimeksi.
MONET

Miten arvoit tätä kehitystä, Suomen
Helluntaikirkon johtaja Usko Katto?   
– Toivottavasti historia ei toista tässä itseään. Aikaisemmin meillä oli Saalemia, Betaniaa, Siionia, Beteliä ja Filadelfiaa.
Monia ihmisiä nämä nimet hämmensivät.
Niinpä seurakunnat yhdessä päättivät Talvipäivillä, että yhtenäisyyden vuoksi kaikki ottavat käyttöön helluntaiseurakunta-nimen. Se oli hyvä ratkaisu, jolla helluntaiseurakunnat esiintyivät yhtenä rintamana.

– Helluntaiseurakunnalla on nykyään hyvä kaiku, eikä nimeä tarvitse hävetä. Päinvastoin helluntai-identiteettiä tulisi
mieluummin vahvistaa ja puhua niistä hienoista saavutuksista, joita olemme yhdessä saaneet. Nimi helluntaiseurakunta antaa selkeän viestin siitä, millaisesta yhteisöstä on kysymys ja millainen oppi sillä on.
Oman uskonnollisen yhdyskunnan nimellä Word of Faith Church Finland perustanut pastori Patrick Tiainen on kertonut, että yhdyskunnan tavoitteena on
istuttaa uusia seurakuntia koko Suomeen. Miten arvioit tätä tavoitetta Helluntaikirkon näkökulmasta?

Helluntaiidentiteettiä tulisi
mieluummin
vahvistaa.

– Kyllä Suomeen uusia seurakuntia mahtuu! Raittiin opin ja terveen johtajuuden
omaavat seurakunnat eivät ole uhka kenellekään. Päinvastoin ne tuovat siunauksen.
– Uusia seurakuntia ei kuitenkaan tulisi perustaa vanhojen kustannuksella tai
niiden jäsenten avulla. Meidän tulisi pyrkiä tavoittamaan uskosta ja seurakunnasta
osattomia ihmisiä, ei toisten seurakuntien
aktiiveja jäseniä. On myös reilua lähestyä
paikkakunnalla jo toimivia vapaakristillisiä
seurakuntia ja kertoa aikeista.
– Uusia seurakuntia arvioidaan niiden
hengellisen turvallisuuden, opillisen raittiuden ja johtajuuden kypsyyden perusteella.
Jos seurakunnan perustamisessa on kysymys karismaattisesta ja helluntaioppiin sopivasta seurakunnasta, miksi perustaa uusi
uskonnollinen yhdyskunta, koska Helluntaikirkossa on kyllä tilaa uusillekin seurakunnille.
(RV)

