1

IL010 Shalhevetyah-keskus

Sopimuskohderaportti 1/2015

Shalhevetyah -keskus (FELM Center), Israel
Kumppani

Keskus toimii yhteistyössä mm. seuraavien paikallisten tahojen kanssa: Jordanian ja
Pyhän Maan ev.-lut.kirkko, Lähi-idän kirkkojen neuvosto, Alliance church Old City,
Dar al Kalima:n perhetyö, Katolinen hepreankielinen seurakunta, Mishkenot Ruth
Daniel synagoga, Korealainen Shalom Israel-seurakunta, Etiopialainen Lapid Gideonmessiaaninen seurakunta, Kiinalainen seurakunta, thai-vierastyöläistyö, African Refugee Development Center, Jerusalem African Cultural Center.

Hankkeen kuvaus
Suomen Lähetysseura omistaa Jerusalemissa Shalhevetyah -keskuksen, joka on samalla Lähetysseuran keskeinen osa Lähetysseuran työtä Lähi-idässä oikeudenmukaisen rauhan ja sovinnon edellytysten luomiseksi ja alueen kristillisten kirkkojen ja yhteisöjen läsnäolon ja todistuksen vahvistamiseksi. Keskus tarjoaa matalan kynnyksen kohtaamispaikan, jossa eri yhteiskunta-, uskonto- ja kulttuuritaustasta tulevat
ihmiset voivat tavata ja jakaa kokemusmaailmaansa väkivallattomassa ja rauhaa rakentavassa ympäristössä. Toiminnan keskiössä ovat yhteiskunnan heikoimmassa
asemassa olevat ihmiset.
Keskuksen toiminnan käytössä on ns. ylätalo, jossa sijoittuvat toimistot, kokoustilat,
sadan hengen kirkkosali ja kappeli. Keskuksen historiallinen alatalo on remontissa.
Keskuksessa myös asuu Lähetysseuran työntekijöitä ja vapaaehtoisia.

Hankkeen toiminnot raportointiaikana
Keskuksen kirkollisessa työssä on tehty evankelioivaa työtä, seurakuntatyötä sekä
käyty uskontodialogia muiden uskontojen edustajien kanssa. Lisäksi olemme vahvistaneet paikallisten kristittyjen toimijoiden omaa kapasiteettia käynnistämällä mm.
perhetyötä. Suomalainen seurakunta järjesti jumalanpalveluksia kerran kuukaudessa.
Kevään 2015 aikana tiivistettiin yhteistyötä paikallisten israelilaisten järjestöjen kanssa, jotka omassa työssään keskittyvät erityisesti yhteiskunnan köyhimmässä asemassa olevien ja syrjäytettyjen auttamiseen. Näistä kontakteista keskuksella alkoi yhteistyö Israeliin tulleiden pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden parissa toimivien African
Refugee Development Centerin (ARDC) ja Jerusalem African Community Centerin
(JACC) kanssa. Lisääntynyt turvattomuus, sodat ja elinolojen heikkeneminen ajaa
hädänalaiset ihmiset Afrikasta ja Lähi-idästä kohti Eurooppaa.
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Osa matkalaisista päätyy Israeliin. Keskus tekee yhteistyötä ARDC:n ja JACC:n israelilaisten työtenkijöiden kanssa turvapaikanhakijoiden taustojen ja matkareittien kartoittamiseksi. Tavoitteena on myös kehittää turvapaikanhakijoille ja pakolaisille yhteisöllistä voimaannuttavaa toimintaa. Lisäksi järjestöjen kanssa on keskusteltu heidän omista työnohjauksellisista tarpeista auttamistyön laadun parantamiseksi ja järjestöjen työntekijöiden työssään jaksamisen tukemiseksi, sekä pakolaisten kriisiterapiasta.
Alatalon remontti on edennyt ja arkkitehtien sekä tarpeellisten konsulttien valinnan
myötä projekti kulkee eteenpäin. Projektin tiimi (aluepäällikkö, keskuksen toiminnanjohtaja sekä projektipäällikkö) on kokoontunut useita kertoja yhdessä arkkitehtien ja
konsulttien sekä paikallisten rakennusaikasten tarkastajien kanssa projektin piirrustusten laatimista varten. Talosta on suoriteittu mm. lasermittauksen avulla tarkat
mittaukset ja piirustukset on saatu viimeisteltyä.

Toiminnanjohtaja Mari Paulasaari ja isäntä Seppo Paulasaari tutkimassa remonttipiirustuksia
arkkitehti Salme Rahamimoffin ja Arien kanssa.

Keväällä Shalhevetyah -keskukselle avattiin omat Facebook -sivut. Sivujen kautta voit
tutustua keskuksen päivittäiseen toimintaan: FELM Shalhevetyah Center Jerusalem.
Thai-vierastyöläistyöstä on laadittu erillinen raportti (IL010-190).
Hankkeen tulokset ja vaikutukset raportointiaikana
Iloa työssä tuo erilaiset kohtaamiset. Naisrabbin vierailu keskuksella ja oma vierailumme hänen synagogassaan loi vahvan pohjan juutalaistyöhömme. Olemme aloittaneet perhetyön, jonka yhtenä osana on kristillinen kasvatus. Koimme yhteisiä ilon
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hetkiä perheleirillä, jossa saimme olla vahvistamassa lasten ja nuorten kristillistä
identiteettiä. Kristityt ovat vähemmistö ja elävät haastavissa olosuhteissa Israelissa
sekä Palestiinalaisalueella.
Iloa tuovat myös suomenkieliset messut. Omalla kielellä kuultu Jumalan sana koskettaa aina. Siksi jaamme edelleen myös Raamattuja monilla eri kielillä. Keskuksella
kuullaan julistusta Jumalasta muun muassa suomeksi, kiinaksi, koreaksi, amharaksi,
arabiaksi ja hepreaksi.
Haastavaa tässä työssä on tietysti ympäröivä poliittinen tilanne. Koko Lähi-itä on myllerryksessä ja se näkyy myös omassa työssämme. Samoin näkyy Israel-Palestiina konflikti. Yritämme omalla panoksellamme olla rakentamassa oikeudenmukaista rauhaa
ja sovintoa konfliktin keskellä. Toiminnassamme on mukana kaiken ikäisiä ja monista
eri taustoista tulevia ihmisiä. Viikoittain tavoitamme satoja ihmisiä ja jokaisella on
mahdollisuus kuulla armollisesta ja rakastavasta Jumalasta.

Muita huomioita/viestit työn tukijoille
Kiitos siitä, että olette mukana tässä tärkeässä työssä.

Jerusalemin katolilaisen hepreankielisen seurakunnan rippikoululaisia keskuksen portailla
yhdessä isä David Neuhausin kanssa.
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Kesän 2015 juhannusjuhlat

Keskuksen pappi Mari Parkkinen yhdessä
rabbi Mira Razin kanssa.

Kasteallas on jälleen
täytetty messiaanisen
nuoren kastejuhlaa varten.
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