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Jerusalemin työkeskus, nimikkoraportti 2/2014
Kumppani

Messiaaninen Lapid Gideon -Etiopialainen seurakunta
Kiinalainen seurakunta
Korealainen Shalom Israel-seurakunta

Hankkeen kuvaus
Suomen Lähetysseura omistaa Jerusalemissa sijaitsevan Shalhevetyah – keskuksen,
jossa sijaitsee myös Lähetysseuran Lähi-idän työalueen alue-edustus. Shalhevetyah
keskus on ainutlaatuinen kokonaisuus monikäyttöisyytensä, tunnetun profiilinsa ja
sijaintinsa ansiosta. Strategisen sijaintinsa vuoksi Shalhevetyah-keskuksella voivat
vierailla kaikkien muiden lisäksi erityisesti niin juutalaiset kuin palestiinalaisetkin;
keskus on merkittävä tekijä oikeudenmukaisen rauhan ja sovinnon edistämiseksi
Jerusalemissa ja Lähi-idässä. Keskus mahdollistaa monien eri etnisten ryhmien
kristillisyyden vahvistamiseksi tapahtuvaa toimintaa, samoin kuin omaa julistustyötä
”kaiken maailman ihmisille” (Mt 28:19).
Ylätalon rakennukseen sijoittuvat toimistot, kokoustilat ja sadan hengen kirkkosali.
Alatalo on ollut suljettuna remontin vuoksi 1.1.2014 lähtien.
Keskuksella asui Lähetysseuran työntekijöitä (viisi henkilöä), vapaaehtoisohjelman
puitteissa vapaaehtoistyöntekijöitä (keskuksella töissä yhdeksän henkilöä á n. 3 kk
jakso) sekä talkoolaisia (neljä henkilöä n. 10 päivää) sekä toimintaaan liittyviä
vieraita.

Hankkeen toiminnot raportointiaikana
Shalhevetyah-keskuksessa kokoontui säännöllisesti amharan, kiinan, korean, suomen- sekä thai-kielisten ryhmien hengellistä toimintaa. Osa toiminnasta oli viikoittaisia, toiset juhla- /kausiluonteisia. Keskuksen viikoittainen säännöllinen vierailijamäärä
oli n. 133 henkeä. Tämän lisäksi paikallisia vierailijaryhmiä kävi tutustumassa Lähetysseuran toimintaan. Suomesta vastaaotettiin turistiryhmiä, joille oman toimintamme lisäksi pidettiin tärkeänä mm. kertoa alueella asuvien palestiinalaiskristittyjen
elämästä Pyhällä maalla. Keskuksen kastealtaassa sai tämän puolivuotisjakson aikana kasteen yksitoista henkilöä (koko vuonna 19 kastetta). Keskukselta jaettiin Raamattuja sekä hengellistä kirjallisuutta yhteityökumppaneille ja keskuksessa vieraileville, mm. paikallisväestölle. Keskus vuokrasi tilat myös Machase-järjestön perhe- ja
diakoniatyölle. Shalhevetyah keskus on suurin Lähetysseuran vapaaehtoisia/talkoolaisia vastaanottava paikka.
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Korealainen seurakunta kokoontuu Suomen Lähetysseuran Shalhevetyah keskuksessa.

Tehtävänämme on ollut olla evankeliumin, oikeudenmukaisen rauhan ja sovintoa
edistävien arvojen vahvistajana Jerusalemissa. Lähi-idässä asuvien suomalaisten
hengellisen elämän hoitaminen ja kulttuuriperinteen vaaliminen (mm.
juhannusjuhlat, kauneimmat joululaulut) on myös ollut osa Shalhevetyan toimintaa.
Keskuksella vietettiin Suomen Lähetysseuran Lähi-idän työn 90-vuotisjuhlia. Juhla ja jumalanpalvelus kokosi liki sata vierasta yli kansa- , tunnustus- ja uskontokuntien.
Juhlassamme oli suomalaisten vieraiden lisäksi niin juutalaisia kuin muslimejakin, niin
messiaanisia juutalaisia kuin palestiinalaiskristittyjä. Samoin juhlassa oli läsnä yhteistyökumppaneitamme kautta maailman.

Hankkeen tulokset ja vaikutukset raportointiaikana
Olemme voineet julistaa evankeliumia, kohdata ja auttaa köyhistä köyhimpiä, voimaannuttaa paikallisia kristittyjä ja tiedottaa tasapuolisesti suomalaiskristittyjä esim.
alueen kristittyjen elämäntilanteesta. Eritapaan ajattelevat ihmiset ovat voineet kohdata toisensa keskuksella rauhassa. Yhdeksänkymmenvuotisjuhla kuvasi hyvin Lähetysseuran pyrkimyksiä, ja se tuli myös juhlajp:n saarnassa ja juhlapuheissa esille:
Suomen Lähetysseura on onnistunut tekemään työtä Lähi-idässä kaikkien osapuolien
kanssa. ”Jeesus kutsuu meitä rakastamaan Jumalaa ja lähimmäisiämme. Tämä kutsu
kuuluu erityisesti konfliktien, väkivallan ja epätoivon keskellä”. (Tero Norjanen, 90-v.
juhlapuheesta 9.11.2014)
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Muita huomioita/viestit työn tukijoille

Pyydämme saada olla jatkossakin tukijoidemme rukouksissa ja pyydämme muistamaan työtämme ja elämäämme.
Haluamme kiittää tukijoita myös työn taloudellisesta tukemisesta.
Rukousvastauksia: keskus on saanut olla kasteen kautta monille uuden elämän polun
alkupaikka sekä monenlaiseksi siunaukseksi keskuksella kävijöille. Keskus on saanut
olla rauhassa vaikka ympäristössä on ollut rauhatonta. Keskuksen remonttiprojekti
on päässyt eteenpäin ja historiallisen Alatalon arkkitehdeiksi on löytynyt Lähetysseuran arvokkaan työn kannalta oikeat henkilöt.

Teksti: Seppo ja Mari A. Paulasaari
Kuva: Lina Paulasaari

