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Hei,
ja kiitos kaikista joulunajan muistamisista.
Saimme
Jerusalemin
Shalhevetyah
keskukselle ihania kirjeitä, paketteja ja
joulukortteja, joita ihastelimme ja luimme.
Joulunaika oli sangen kylmää aikaa
Jerusalemissa, joten erityisesti suojassamme
asuvat naiset ja lapset nauttivat suomalaisista
villasukista. Ja kun kerran matka Suomesta
tänne
on
pitkä,
niin
tänäänkin
vapaaehtoistyöntekijä Lotan postimatkasta
tuli joulukortti; toisaalta Bethlehemistä
kolmisen
vuotta
sitten
lähettämäni
joulukortit eivät ole vieläkään saapuneet
Suomeen.
Shalhevetyah keskuksella vietimme oikein superjoulua,
kun joulukuussa keskuksemme suojiin tulleiden naisten
mukana meidän jouluun kuului kolme vauvaa. Toisinaan
iltaisin havahdun siihen, että vauvan itkua kuuluu meidän
rappukäytävästä, alakerrasta. Ja kun on lasten kanssa, niin
he kiintyvät meihin ja me heihin. Yksi meidän joulunajan
”vauvoistamme” oli kaksivuotias Dooa tyttö, joka vielä
keskuksella pidetyn joulumessun jälkeen söi kanssamme
riisipuuroa. Tarjosin Dooalle joulutorttua ja hän arasti
hymyili äitinsä kainalosta. Pian joulujuhlien jälkeen Dooa
pääsi odotettuun sydänleikkaukseen. Valitettavasti Dooa
meni koomaan leikkauksen jälkeen ja Taivaan isä otti
hänet luokseen ihan vain muutama päivä sitten. Dooasta
ja kaikista meillä asuvista lapsista voi lukea lisää
www.shevet.org/children/doaa-0
sivuilta. Dooan äiti
palasi takaisin pohjois-Irakiin perheensä luokse.
Rukoilemme perheelle voimia suuren surunsa keskellä.

Onneksi saamme keskittyä arkeen ja aika
hulina-sellaiseen. Teemme töitä ihan
Lähetysseuran strategian ytimessä kun
suojelemme
ja
puolustamme
ihmisoikeuksia kulttuuriin, uskontoon,
etniseen taustaan, sukupuoleen tai
yhteiskunnalliseen asemaan katsomatta.
Uutena ryhmänä jo pitkäjänteisen ja
hyvän pohjatyön tuloksena ovat domarieli mustalaislapset, jotka ”valtaavat”
keskuksen
yhtenä-kahtena
päivänä
viikossa. Koetamme tarjota heille myös
musiikkitoimintaa
Parkkisen
Samin
johdolla. Vilskettä, huutoa ja ääntä riittää
kun lapset pelaavat palloa tai muuten vaan juoksentelevat ympäri keskusta. Ja siitähän minä tykkään elämän äänistä.
Meidän vuotemme näyttäisi siltä, että saisimme viettää pitkästä aikaa Suomessa väliloman. Tällä hetkellä
suunnitelmissa olisi tulla Suomeen kesän aikana ja käyttää sitten seurakuntavierailuihin aikaa syksystä.
Toivoisimme, että olisitte seurakunnista yhteydessä meihin, jotta voisimme sovittaa yhteen aikatauluja ja
käydä vierailemassa mahdollisimman monessa seurakunnassa ennekuin sitten palaamme taas
työpisteeseemme Jerusalemin Shalhevetyah keskukselle vuodenvaihteessa.
Siunausta ja varjelusta teille kaikille rakkaat ystävät. Kiitos monenlaisesta aktiivisuudestanne lähetystyön
esilläpitämiseksi ja siitä että saamme olla teidän lähettejänne ja esirukouksissanne sekä muutenkin
muistatte meitä.
t. Paulasaaret Jerusalemista
Keskuksella on facebookissa omat sivut, jos haluat lukea tuoreimpia kuulumisia, jossa osoitteemme on
FELM Shalhevetyah Center Jerusalem
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