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Mari(a) ja Seppo Paulasaari 

Rakkaat ystävät lähellä ja kaukaa, 

ja tulikuumat terveiset Jerusalemista. Meillä on ollut ilmojen puolesta mitä eriskummallisin kevät. 

Maassa, jossa yleensä sadekausi (joka on alkanut noin tammikuussa) loppuu viimeistään 

pääsiäiseen, satoi vettä tulvimalla vielä toukokuun aikana. Järkyttävään määrään vettä ei olleet 

osanneet varautua ne nuoria asevelvollisia kuljettavat bussitkaan, jotka joutuivat veden varaan 

vieden mukanaan useita nuoria.  

Jerusalemin siirtynyt Amerikan konsulaatti aiheutti mielenosoituksia molemmin puolin, eikä 

seuraavana päivänä ollut palestiinalaisten surunpäivä tuonut rauhaa maahan. Surua on ollut 

molemmin puolin. Tästä aiheesta kirjoittaa tiedottajamme ja kummiyhdyshenkilö Sari Lehtelä 

kotimaa24 blogissa https://www.kotimaa24.fi/blogit/lahi-idan-uutisvirrassa-ui-erilaisia-totuuksia/. 

Felm-keskuksen todellinen, 

muttei virallinen, kumppani 

on IEA (Interfaith Encounter 

Association), jonka 

perustajajäsen on tohtori 

Yehuda Stolov. Tämän 

juutalaisen kanssa saamme 

toteuttaa työnäkyä, jossa 

muslimit, juutalaiset ja 

kristityt kokoontuvat 

yhteisen pöydän äärelle 

keskustelemaan rauhasta, 

sovinnosta ja 

demokratiasta. Yehudan 

kontaktien kautta 

keskuksella kokoontui upea muslimi- ja juutalaislasten kuoro , joka piti konsertin.  Konsertti keräsi 

reilu 70 kävijää. Tuona iltana sytytimme kynttilät, laitoimme voluuminappulat kaakkoon ja 

keskityimme yhteiseen iloon, riemuun ja hepreankielisin ja arabiankielisiin lauluihin. Yhdessä on 

hyvä olla. Felm-keskus on paikka, jossa ihmiset solmivat ystävyyksiä ja rakentavat näin rauhaa 

tähän levottomaan maailmaan.  

Olen tavattoman ylpeä saadessani ohjata keskukselle tulevia vapaaehtoisia ja harjoittelijoita. 

Missioni on, että jokainen vapaaehtoinen ja harjoittelija on jossain erittäin hyvä. Keskustelen 

jokaisen keskukselle tulevan volunteerin kanssa perehdyttäessäni heitä vapaaehtoisen / 

harjoittelijan työnkuvaan ja koitan kehittää ohjelmaa siten, että jokainen saisi loistaa siinä, missä 

https://www.kotimaa24.fi/blogit/lahi-idan-uutisvirrassa-ui-erilaisia-totuuksia/
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on paras. Tällä hetkellä ohjattavani Sabina pitää erinomaista blogia, josta voitte kurkistaa, miten 

tämän hetken volunteer peilaa elämää Lähi-idässä. 

Sabinan blogiosoite on: volunteeringinjerusalem.blogspot.com  

Järjestämme uskontojenvälisen toiminnan lisäksi myös ekumeenisia yhteyksiä. Eräs näistä on No 

Stop-Bible reading-tapahtuma. Kokoonnumme yhdessä katolisten veljien ja sisarien kanssa 

vuorotellen toistemme kirkkoihin ja 5.5. olimme Ecce Homo-kirkossa Via Dolorosan varrella. 

Luemme aina eri kielillä 

yhden kokonaisuuden 

Raamatusta ja tällä kertaa se 

oli Apostolien teot. Minä 

luin sen japaniksi, Sabinan 

kihlattu Karri luki sitä 

suomeksi, Sabina luki 

ruotsiksi ja Sari amharaksi. 

Kuulimme siellä lisäksi 

ainakin geesiä, hepreaa, 

ranskaa, italiaa jne. Iloinen 

ja rohkaiseva tapahtuma, 

jossa me Jumalan lapset voimme yhdessä riemuita uskostamme ja toisistamme. 

Alatalon rakennusprojekti etenee aikataulussa. Kun vihdoin saimme rakennusluvan käsiimme 

helmikuun alussa, lasketaan siitä kymmenen kuukautta eteenpäin ja jos kaikki menee 

suunnitelmien mukaan, eikä yllättäviä viivästyksiä enää satu, valmista voi olla jo joulukuussa 2018, 

eli tänä vuonna. Kokoustamme säännöllisesti ja käymme päivittäin työmaalla remontin etenemistä 

seuraamassa. Juuri on alkanut Ramadan-paasto, ja koska suuri osa rakennusmiehistä Israelissa 

ovat muslimeita, on heillä raskas työpäivä. He eivät saa syödä, juoda eivätkä edes tupakoida 

valoisan aikaan. Siitä huolimatta työ etenee. 

Iloa ja rauhaa elämäänne. Meidän jokaisen ympärillä on kaikkea kaunista, joskus sen löytää 

helposti, toisinaan sitä joutuu hieman etsimään, mutta toivo sen löytämisestä säilyköön 

sydämissämme. 

 

 

Mari(a), Seppo, Roosa ja Tuuli Paulasaari            
Maria on Felm—keskuksen toiminnanjohtaja ja 
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FELM, P.O.Box 584, 9100402 Jerusalem, Israel 
etunimi.sukunimi@felm.org 

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. 

 


