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Rakas lähettäjämme,
Kevät on ollut monia yllätyksiä täynnä. Päällimmäisenä on keskuksen monet uudet
yhteistyökumppanit. Olemme pohtineet mitä tarkoittaa tässä kontekstissa, Jerusalemissa,
Lähetysseuran työ heikoimpien ja köyhien keskuudessa. Monia kartoituksia on tehty,
pohdintoja siitä, kuka meidän läsnäoloamme tarvitsee. Olemme tulleet siihen tulokseen, että
teemme työtä kaikkien kanssa:) Ovet ovat avoinna viikon jokaisena päivänä, paitsi sapattina. Ja
ovet ovat käyneet. Meidän ahkerat vapaaehtoisemme tekevät tilastoa esimerkiksi keskuksen
kävijämääristä, ja nämä viimeiset kuukaudet tilastot ovat kasvaneet 150:stä noin 200 kävijään
viikossa. Tietenkään merkittävää ei ole se, kuinka monta ihmistä keskukselle tulee, jokaisen
kohtaamme yksilönä, mutta hauskaa on myös itse tietää, kuinka tarpeellinen tämä keskus tällä
paikalla on.
Ihan uutena ryhmänä, jotka kokoontuvat keskuksella on Israeliin tulleet pakolaiset. He tulevat
pääosin Eritreasta, Sudanista ja Etiopiasta. Suurin osa heistä on lapsia. Heillä, joilla on jo
pakolais-status tulevat keskukselle kokoontumaan ns. workshop työryhmään, jossa mietimme
yhdessä kuinka voimme tarjota ryhmälle mielekästä tekemistä kun töitä ei ole. Yhtenä
ajatuksena olisi tarjota heidän käyttöönsä keskuksen verstaspaja, mutta tähän tarvitsisimme
puutyöopettajan. Olisiko teidän seurakunnassanne vapaaehtoisia, jotka olisivat kiinnostuneita
tulemaan? Jos olisi, niin olettehan yhteksissä.
Toisena uutena ryhmänä keskuksella on turvapaikanhakijat, jotka voivat olla myös
lähivaltioista. Heidän kanssaan käydään läpi hyvinkin arkoja asioita. Mm. lähdön syitä, mitä
matkalla on sattunut, kulkureittejä, turvan tarvetta. Tässä ryhmässä on myös mukana
israelilainen sosiaalityöntekijä, joten mikään salaisuus tämänkään ryhmän kokoontuminen
keskuksella ei ole.
Melua ja melskettä riittää kun naapurustossa asuva
hepreankielisen katolisen srk:n pappi David saapuu
jälleen 40-50 lapsen kanssa leikkimään keskukseen.
Pallot lentävät, pingispallot pomppivat, soittimet soivat
ja lapset kiljuvat riemusta saadessaan juosta isolla
pihallamme. Viimeksi poimin lapsia puusta, katolta ja
niin, pieni leikkimökkimme oli saanut yhtäkkiä uuden
värin pintaansa:)
Keskuksen naapurissa on pienenpieni lasten”sairaala”,
jossa lähinnä kurditaustaiset sydänsairaat pakolaislapset
odottavat pääsyä sydänleikkaukseen Tev Aviviin. Hekin
nauttivat saadessaan istua keskuksen öljypuiden
varjossa. Pienet eivät juurikaan jaksa leikkiä, huulet
sinisinä he kuitenkin hymyilevät viedessäni heille
keskukselle
lahjoituksena
saatuja
vanhoja

lastenvaatteita ja leluja.
Meille on valikoitunut aivan erityisen ihania volu-enkeleitä. Alkuvuoden Britt-Mari osallistui
työntekijäporukkaamme kolmen kuukauden verran ja pian Pasi- ja Soili- vapaaehtoisemme
lähtevät saman ajan täällä toimittuaan takaisin Suomeen. He ovat kirjoittaneet
kokemuksistaan omaa blogiaan, joka löytyy osoitteesta https://kaikenkesken.wordpress.com/ josta
voitte lukea heidän kokemuksiaan.
Niin, ja onhan keskuksellakin ihan uudet facebook-sivut. Käykäähän kurkkaamassa uusimmat
uutiset https://www.facebook.com/pages/FELM-Shalhevetyah-Center-Jerusalem/366981716833272?fref=nf
Alatalomme remontin arkkitehdit, Arie ja Salme ovat käyneet työhönsä käsiksi, ja kokouksia
heidän sekä eri instanssien kanssa onkin jo ollut useita. Tämänkin työn päivityksiä tulemme
jatkossa tiedottamaan Facebookissa.
Keskuksemme kaunis kasteallas täytettiin jälleen, kun
paikallisen messiaanisen seurakunnan pastori kastoi
srk:nsa nuoren siinä nyt toukokuun alussa. Koko
Lähetysseuran paikallinen työntekijäjoukko oli kutsuttu
mukaan tähän ihanaan tapahtumaan. Kastetun ystäviä ja
seurakuntalaisia oli paikalla runsaasti ja ilojuhlaa saatiin
viettää kauniissa säässä. ”Qar!”- eli ”kylmää!” sanoi nuori,
kun astui altaaseen:) Viime vuonna keskuksella oli
kasteita yhtä vaille kaksikymmentä, kaikki kastetut olivat
aasialaistaustaisia. Toivotaan, että altaamme saa olla
tänäkin vuonna yhtä runsaassa käytössä. Siunattua saada
olla tällä paikalla.
Rukoilkaamme ylösnousseelta Herralta elämää sinne, missä kuolema
vallitsee. Rukoilkaamme ylösnouseelta Herralta voimaa niille, jotka
tekevät työtä heikkojen ja köyhien hyväksi. Rukoilkaamme taivaaseen
astunutta Herraa, että hänen Henkensä toisi kaikkialle rauhan. Aamen.
(Pieni rukouskirja)
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