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Rakkaat lähettäjämme. 

Pitkästä aikaa teemme 

lähettikirjettä, sillä saimme 

viettää hienon puolivuotisen 

Suomessa. Tavata monta 

ystävää ja tuttavaa, syödä 

suomalaista hyvää ruokaa, 

kokea kesän lämpö, syksyn 

huikea kuulaus ja joulunaika 

perheen ja sukulaisten kanssa 

(vaikkakin influenssassa). 

Tämä joulu oli perheellemme 

ensimmäinen yhteen- 

kahteentoista vuoteen, jonka saimme viettää Suomessa. Se oli hienoa. Erityisen hienoa myös oli saada 

vierailla nimikkoseurakunnissamme, nähdä se lämpö ja rakkaus, jolla olette meitä muistaneet ja kantaneet. 

Kiitos kutsuista, kiitos; että olemme saaneet kertoa meille kovin tärkeästä ja rakkaasta työstä. Nyt olemme 

olleet takaisin kiireisessä Jerusalemin keskuksessamme jo muutaman kuukauden ja tuomme teille 

terveisemme näin kirjeitse.  

 

 

Alatalon rakennusprojekti etenee 

suunnitellulla tavalla. Joulukuussa 

Lähetysseuran hallitus myönsi remonttiin 

varat, joten tästä eteenpäin asiat 

konkretisoituvat aivan uudella tavalla. Viisi 

entisöintiin erikoistunutta urakoitsijaa jätti 

tarjouksensa ajoissa, joten meillä on ollut 

hienoa saada valita heidän joukostaan sitä, 

jonka taitaviin käsiin uskomme tämän upean 



 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/FELMShalhevetyahCenterJerusalem/  

 
 
 
 

Toivo. Yhteistyö. Muutos. 
Kristillinen sanoma toivosta, uskosta ja 
lähimmäisenrakkaudesta on ollut työmme 
lähtökohta jo lähes 160 vuotta. Tule 
mukaan rakentamaan oikeudenmukaista 
ja inhimillistä maailmaa. 

Tue työtämme: 
IBAN: FI38 8000 1400 1611 30  
BIC: DABAFIHH, viestiksi työntekijän 
nimi. 
 
 

Mari A., Seppo, Pyry, Liina, Roosa ja Tuuli Paulasaari 

Mari A. on Shalhevetyah—keskuksen toiminnanjohtaja  ja Seppo 
on keskuksen isäntä. Israeliin v. 2012 Japanista, jossa lähetteinä 
v:sta 1998. Pyry ja Liina ovat Suomessa.                                   
Rukousaiheet: siunausta ja varjelusta. Että evankeliumin sanoma 
ja sen tuoma rauha ja sovinto voisivat täyttää ihmisten mielet. 

FELM, P.O.Box 584, 91004 Jerusalem, Israel 
maria.paulasaari@felm.org, seppo.paulasaari@felm.org  

 

Alatalomme. Juutalainen pääsiäinen vaikuttaa jonkin verran töiden aloittamiseen, mutta uskon että 

pääsemme aloittamaan työt kevään aikana. Kiitos rukouksistanne.  

 

Keskuksen viikoittainen kävijämäärä on 

noin 200 ihmistä ja kun keskuksella 

järjestettiin muutama suurtapahtuma, niin 

kävijämäärä oli reilu 8800 ihmistä vuonna 

2016. Se on aika paljon se, kun meitä 

Lähetysseuran työntekijöitä on seitsemän. 

Meillä oli myös kolme paikallisia 

vakinaisessa työsuhteessa olevaa sekä 

Lähetysseuran volunteer- ohjelman 

vapaaehtoisia ja harjoittelijoita.  

  

    Lähetimme Laylan hyvin ansaitulle eläkkeelle 

 

Keskuksen toiminta tarvitsee kipeästi Alatalon valmistumista, koska tällä hetkellä tilojen käytön suhteen 

olemme ihan ”tapissa”.  Keskus on hyvin ”rikastettu” jumalanpalveluksilla. Etiopialaisten amharankielinen 

jumalanpalvelus rytmikkäine lauluineen ja julistuksensa ansiosta kuuluu hyvin kirkkomme seinien 

ulkopuolelle. Korealaisten jumalanpalveluksessa on hieman samaa; vaikka kieli onkin eri, on julistuksessaan 

ja musiikissaan rytmi ja voima myöskin kohdallaan. Kiinalaisten ja meidän suomalaisten 

jumalanpalvelusmenot ovat tutun rauhallisia. Olemme kaikki erilaisia, mutta Jumalan silmissä yhtä rakkaita. 

Virren 499 sanoihin ”Kaikille tilaa riittää, kaikille paikkoja on. Jumalan kämmenellä ei kukaan ole turvaton” 

on helppo yhtyä. Siunausta sinulle, rakas lähettäjä.  

t. Paulasaaret Jerusalemista 
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