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Rakkaat ystävät
Aamu aukeaa aurinkoisena, mutta
viileänä tänä sunnuntaina, jolloin
saamme
vietää
ensimmäistä
adventtia. Seppo lähti aamulla
kielikouluun,
sillä
tämä
on
juutalaisen kalenterin mukaan
viikon ensimmäinen päivä, siis
normaali työpäivä. Minä tyttöjen
kanssa virittelin jouluradion päälle
ja avasimme adventtikalenterin
ensimmäisen luukun. Meille on
tulossa kiireinen päivä.
Alakerrassamme vapaaehtoisemme
Soili ja Pasi Kostiainen ovat jo
alottaneet
keskuksen
kirkon
siivouksen
ja
järjestelyn
adventtikuntoon. Olemme saaneet
lahjoituksena
muutaman
sypressintaimen ja kuusenoksen,
jolla yritämme taikoa joulukuusen
näköistä
viritelmää
kirkkoon.
Kynttilät asetellaan alttarille ja
ikkunoille. Kivonta on kuitenkin
jälleen rakentaa seimiasetelmaa.
Shalhevetyah keskuksella on pitkä
historia ja täällä on ollut lukuisia työntekijöitä ennen meitä; joku edeltäjämme on valmistellut
pahvimassasta nukkeja niin joulua kuin pääsiäisen sanomaakin varten. Tänään laitamme
Marian ja Joosefin Bethlehemin edustalle luolaan, sillä heille ei tuona jouluna kaksituhatta
vuotta sitten löytynyt sijaa majatalossa.
Majataloista ei ole löytynyt sijaa myöskään Irakin kurdi- ja muille äideille ja lapsille, jotka
muuttavat maanantaina vierashuoneeseemme. Olen jo pitkään kehittänyt eriarvoisuutta
korjaavaa
diakoniatyön
ohjelmaa
keskukselle, jossa kohtaisimme kaikkein
heikoimmassa asemassa olevat, erityisesti
pakolaiset, vammaiset ja lapset. Samoin
olen yrittänyt löytää väylää, jossa
voisimme
myös
auttaa
ihan
lähinaapureitamme, mm. Gazan lapsia.
Viime viikolla se sitten tapahtui, kun yksi
kontaktihenkilöni Shevet Achimista otti
minuun yhteyttä ja pyysi saada
hätämajoittaa äitejä ja lapsia keskukselle.
Shevet
Achim
on
kristillinen
vapaaehtoisjärjestö, joka tekee tahollaan

merkittävää työtä toimittaessaan israelilaislääkärien hoitoon esim. synnynnäisistä sydänvioista
kärsiviä lapsia koko Lähi-idän alueelta. Heidän pitkäaikainen toimipaikkansa meni myyntiin ja
he jäivät ilman tiloja, joten nyt äidit lapsineen majoittuvat meillä. Olen ylpeä, että
Lähetysseura voi tehdä pitkäjänteistä työtä heikkojen, syrjäytettyjen ja syrjäytyneiden parissa
täällä paikan päällä – niiden pakolaistenkin kanssa, jotka jäävät; joilla ei ole muuta
mahdollisuutta. Omalta osaltamme voimme rohkaistua toiseuden kohtaamiseen sekä pelon ja
vihan mielikuvista luopumiseen. Odotan mielenkiinnolla, miten arki alkaa rullaamaan, kun
keskuksen työntekijät, vapaaehtoiset ja turvapaikanhakijat asuvat saman katon alla:)
Sunnuntai iltapäivällä keskuksen kirkossa laulamme Hoosiannaa. Muun muassa suomeksi. Ehkä
myös monelle muulla kielellä. Mari-pappi toimittaa Jumalanpalveluksen, jossa keskuksen
”housebänd” saa Samin johdolla soittaa. Saimme erityisvahvistukseksi Palestiinan
arabikristittyjen vapaaehtoistyöntekijä Joona Sarasteen, joka on kouluttamassa
urkumuusikoita. Jumalanpalveluksen jälkeen syömme, yllätys, yllätys ... pipareita ja
joulutorttuja! Ja kun pimeys saapuu pyhän kaupungin Jerusalemin ylle, katsomme valojen
syttymistä öljymäelle, laitamme villasukat jalkaan, istumme torkkupeittojen alla ja nautimme
kupilliset kuumaa – sillä yö saapuu ja se on kivitalossa asuvalle kylmä!
Monissa Suomen seurakunnissa vietetään tällä viikolla erilaisia Joulunajan tapahtumia.
Runsaasti terveisiä jokaiseen niistä. Me koitamme rakentaa joulurauhaa Jerusalemin
Shalhevetyah keskuksella konfliktin keskelle... ja samalla toivotamme Sinulle

siunattua adventinaikaa ja Joulurauhaa.
Keskuksella on facebookissa omat sivut, jos haluat lukea tuoreimpia kuulumisia, jossa
osoitteemme on FELM Shalhevetyah Center Jerusalem
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