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Rakkaat ystävät, 

”Lähetysseuran työn tavoitteena on vahvistaa ihmisarvoa ja oikeudenmukaisuutta maailmassa. 

Kristillinen sanoma toivosta, uskosta ja lähimmäisenrakkaudesta on ollut työmme kulmakivinä” 

sanoitetaan meidän kirkollisen työn ohjelmassamme. Ja näin me sen koemme. Lähetysseuran liki 160-

vuotisen työn tuloksena kristillinen toivo, usko ja lähimmäisenrakkaus on ilmennyt eri muodoissa ja on 

edelleen kaikkein tärkein sanomamme. Miten tämä näkyy Jerusalemin Felm-keskuksen työssä?  

Muutama viikko sitten saimme vastaanottaa taas uudet ja samalla kertaa vanhat 

vapaaehtoistyöntekijämme, Soilin ja Pasin. Majoitimme heidät keskuksen pieneen majoitushuoneeseen 

ja ensimmäisen palaverin pidettyäni pääsimme aloittamaan tulevan kiireisen viikon. Maanantain 

keräsimme keskuksen kolmesta oliivipuusta oliivit, tosin samana päivänä keskuksella vieraili kaksi isoa 

suomalaista turistiryhmää, joille saimme 

esitellä Lähetysseuran Lähi-idän työtä ja 

keskuksen toimintaa. Vapaaehtoiset olivat 

keittäneet kahvit ja pullatkin oli leivottu 

jossain välissä.  

Tiistaina kokoontuu Raamattupiiri, jossa 

vastuun ottavat Israelissa jo 

vuosikymmeniä asuneet suomalaisnaiset. 

Illalla pelaamme sählyä kaikille avoimessa 

peli-illassa. Pelien jälkeen on hauska 

vaihtaa kuulumisia ja käydä ehkä vielä 

saunassakin.  

Keskiviikkona kokoontuu IEA eli 

juutalaisten, muslimien ja kristittyjen piiri 

kohtaamaan toisensa samanarvoisina; 

etsiäkseen yhteyttä olla yhdenvertaisia.  

       Pasi leikkimässä korealaisen seurakunnan lasten kanssa 

Yksi torstai ja perjantai oli varattu Open House Jerusalem tapahtumalle, jossa on mukana noin 130 taloa 

tai rakennusta Jerusalemista, ja joihin pääsee tutustumaan muutaman päivän ajan. Meillä kävi kahden 
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päivän aikana 260 vierasta. Perjantai-illat on pyhitetty messuille, sillä korealainen ja kiinalainen  

seurakunta kokoontuvat keskuksen Shalhevetyah-kirkkosalissa.  

Normaalisti saamme viettää 

sapattilauantain (lähes) 

täydellisessä hiljaisuudessa, 

mutta tällä viikolla vietimme 

ekumeenista 

Raamatunlukutapahtumaa, 

jossa katoliset ja protestantit 

yhdessä luimme Raamatun 

tekstejä kukin omalla 

kielellään. Raamatun äärellä 

viihdyttiin useampi tunti ja 

välissä juotiin kahvit (ja pullat, jotka vapaaehtoiset ovat jossakin välissä taas tehneet).  

Sunnuntaiaamuna kello kuusi jyrähtää käyntiin rakennustyömaan koneet ja siitä se uusi viikko sitten taas 

alkaa. Tosin illalla saamme kuunnella Etiopialaisen seurakunnan sangen (äänekästä) riemullista messua 

keskuksen kirkossa. 

Huomaan, että ihmisarvon kunnioitus, lähimmäisenrakkaus ja kaikille kuuluva oikeudenmukaisuus 

toteutuu jokaisessa kohtaamisessamme. Jokainen keskukselle tuleva ihminen on yhtä arvokas 

sellaisenaan kuin on. Saamme olla tunnustuksellisia kristittyjä maassa, joka on syvästi uskonnollinen. 

Siksi itselleni erityinen tapahtuma tällä viikolla oli kokoontuminen Raamatun äärelle - olla yhdessä sen 

asian äärellä, joka on meille kristityille kallis ja arvokas. Jakamassa toivoa ja uskoa paremmasta. 

Jerusalemin hulinasta; hyvää alkavaa Adventtia ja rauhallista joulunodotusta. 

 

 

Mari(a), Seppo, Roosa ja Tuuli Paulasaari. Maria on 
Felm—keskuksen toiminnanjohtaja ja Seppo on 
keskuksen isäntä. Israeliin v. 2012 Japanista, jossa 
lähetteinä v:sta 1998. 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 

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. 

 


