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Hei rakkaat lähettäjämme.
Käväisimme kesälomamme aikana Suomessa. Katsomassa isompia lapsiamme, syömässä hyvää
suomalaista ruokaa, nauttimassa mansikoista ja mustikoista, viettämässä yöttömiä öitä –
lataamassa henkisiä akkujamme ja tuulettamassa keuhkojamme raikkaalla ilmalla. Erityinen syy
kesän juhlaamme oli nuorimmaisemme Tuulin konfirmaatiojuhla Lähetysseuran Päiväkummussa.

Kuva Philippe Gueissaz.

Viime vuonna kiersimme kertomassa Suomen
Lähetysseura omistamasta Jerusalemin Felm
Shalhevetyah-keskuksesta,
joka
tarjoaa
kokoontumistilan monille erilaisille ryhmille.
Työtä tehdään sekä keskuksessa että
keskukselta käsin. Toiminnan keskipisteenä
ovat entistä painokkaammin lapset, vaikkakin
keskuksen jokaiseen ohjelmaan ja toimintaan
ovat
kaikki
tervetulleita
taustasta,
sukupuolesta,
kielestä,
uskonnosta,
poliittisesta mielipiteestä tai iästä riippumatta.
Erityisesti lapsille tarkoitettua ohjelmaa ovat
keskuksella
viikoittain
kokoontuneet
suomikoulu,
sekä
etiopialaistaustaisten
messiaanisten lasten ja nuorten illat. Toki meillä
lapsia vilisee aikuisten joukossa varsinkin eri
seurakuntien kokoontuessa keskuksella, kuten
parhaillaan
kokoontuvan
korealaisen
seurakunnan lapset.

Kesän aloitimme ”virallisesti” keskuksen jo perinteeksi muodostuneella juhannusjuhlalla. Seppo
toimitti messun ja minä toimin kanttorina. Keskuksen diakoni Sari-Johanna oli juhlan juontajana.
Yhdessä koko juhlaväen kanssa vastasimme juhlien tarjoilusta nyyttäriperiaatteella. Oli hauskaa
viettää aikaa yhdessä laulaen ja juhlien, kun paikalla oli ainakin kaksi synttärisankariakin:)

Heinäkuussa
alkoi
keskuksella
useamman
viikon
mittainen
arabikristittyjen lasten päiväleiri. Leiri
oli täynnä ääniä, kirmailua keskuksen
porttien sisäpuolella; pelejä, leikkejä,
raamattuopetusta,
vauhdikasta
menoa – niin kuin pitääkin:)
Jerusalemilaisen
arabiankielisen
Alliance-kirkon nuoria ja ohjaajia oli
tarpeeksi pitämään reilu 50 lasta
vauhdikkaina koko päivän. Lapset
toivat mukanaan omat eväät, mutta
toki
koetimme
huolehtia
vesitarjoilusta lähes 40 asteen
helteessä.
Keskuksen tammi-elokuun tarkan kävijämäärän laskeminen on vielä hieman kesken, mutta
alustavasti meillä kävi n. 4500 henkeä. Näistä suurin osa on vakiokävijäitä, vaikka viikkotoiminnan
lisäksi käykin myös paljon vierailijoita. Luulenpa, että suusta suuhun on jo levinnyt sana, että
keskuksen arkipäivän kymppikahville ovat kaikki tervetulleita. Monesti saammekin silloin
vieraaksemme jonkun yksittäisen matkalaisen tai ryhmän Suomesta. Erityisen suuria ryhmiä ovat
keskuksella tänä vuonna vierailleet Kuopion hiippakunnan ryhmä, Porvoon hiippakuntaryhmä ja
Toiviomatkalaiset. Erityisen miellyttävänä koimme Lähetysseuran hallituksen vierailun huhtikuussa.
Jos siis olet käymässä Jerusalemissa, yksin tai yhdessä, olet aina tervetullut käymään!
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Rukousaiheet: siunausta ja varjelusta. Että evankeliumin sanoma
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FELM, P.O.Box 584, 91004 Jerusalem, Israel
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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.

