Uutiskirje
6.3.2018 Jerusalem
Mari(a) ja Seppo Paulasaari
Hei,
Terveisiä Lähi-idän kauniin ja kuuman auringon alta. Talvi / sadekausi on takanapäin ja kevät on
alkanut. Linnut laulavat ja maa kukkii. Harmi vaan, että tämä tavattoman kaunis ajanjakso
kestää niin pienen hetken ja sitten alkaa kuumat aavikon hiekkamyrskyt ja helteet.
Suuresti olemme iloinneet keskuksen alatalon remontin edistymisestä. Taloa on perattu ja purettu.
Jos jonkinmoista kokousta on liki jopa päivä. Valtavat betoniautot ja suuret lavat täyttävät portin
oviaukon, usein jopa niin, että portista kulkeminen vaikeutuu. Silti keskuksella pyrimme pitämään
kiinni normaalista arjesta, käyttöasteesta ja käviämäärästä.
Tammikuussa saimme osallistua uuden
piispa SAni Ibrahim Azarin tai ”Barhumin”
virkaanasettamisjumalanpalvelukseen.
Tilaisuus on hurjan arvokas, juhlakulkue
saatteli erilaisten orkesterien esiintyessä
uuden piispan Jerusalemin vanhan
kaupungin Jaffa portilta Redeemer
kirkkoon. Kirkko oli ääriään myöten
täynnä ja juhlatilaisuuteen osallistui myös
mm. Lähetysseuran toiminnanjohtaja
Rolf Steffansson, Kuopion piispa Jari
Jolkkonen ja Kuopion hiippakunnan
edustajia. Ja kun vielä saimme pitää
etelä-pohjalaisten
ja
Ylöjärven
seurakunnan ryhmää vieraanamme
helmikuussa, olemme saaneet ilolla
esitella Lähetysseuran Felm-keskuksen
ensikertalaiselle.
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Sepon kanssa olemme saaneet olla Interfaith Encounter Assosiation toiminnanjohtajan Yehudan
Stolovin kanssa luomassa keskuksella kokoontuvaa uutta musiikkiryhmää, jossa muslimit,
juutalaiset ja kristityt voivat yhdessä musisoida. Ryhmä kokoontuu kerran viikossa keskukselle ja
musiikin ryhmit ovat … hmm …. mielenkiintoisen erilaisia. Soittimina käytetään rumpuja ja joitakin
kielisoittimia, mutta pääosassa on ollut kuorolaulu. Erilaisuus saa näkyä – ehkä tarkoituksena ei
olekaan etsiä harmoonista kokonaisuutta vaan olla ihanasti erilaisina yhdessä.

Uutiskirje
Holokaustista selviytyneiden ryhmä on kokoontunut
Machaseh-yhdistyksen
johdolla
keskuksella
jo
vuosikausia. Ryhmästä on kuitenkin vuosien varrella
muodostunut niin kiinteä kokonaisuus, että ryhmän
vetäjän Alla Omelechencon johdolla he halusivat alkaa
kokoontumaan keskuksella joka viikko. Alatalon remontin
takia käytössämme on kuitenkin vain Ylätalo, jonne emme
enää saa sovitettua kaikkea toimintaamme. Niinpä ryhmä
kokoontuu keskuksella joka toinen viikko. Jos olet
käymässä tiistaisin Jerusalemissa, niin tervetuloa
mukaan ryhmään, jossa nauretaan paljon, lauletaan
reippaasti, halataan hurjasti ja iloitaan elämästä! Lehaim!

Ohjaan Felm-keskuksen vapaaehtoisia
ja
korkeakouluharjoittelijat,
jotka
omalta osaltaan vahvistavat keskuksen
henkilöstön määrää, tehtäviä ja
asiantuntijuutta. Juuri saattelimme
Teologian harjoittelija Ida Rajalan takaisin Suomeen, joka vastasi kolmen kuukauden ajan
ehtoollishartauksista keskuksella. Ida osallistuen myös mm. rukouksen lukuun Redeemer kirkon
ekumenisena rukouspäivänä ja kokosi Jerusalem työn historiikin ”Juutalainen haluaa itse löytää
Kristuksen luokse” Suomen Lähetysseuran Jerusalemin työn historia 1924-1999. Tämän hetken
vapaaehtoiset Kaija-Riitta ja Juhani Ehojoki kirjoittavat puhtaaksi Lähetysseuran ensimmäisen
naislähetin teologi Aili Havaksen sodanaikaista kirjeenvaihtoa. Näinkin moninainen voi olla
vapaaehtoisen työnkuva Felm-keskuksella:)
Jerusalemin keväästä,

Mari(a), Seppo, Roosa ja Tuuli Paulasaari
Maria on Felm—keskuksen toiminnanjohtaja ja
pastori 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

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.

