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Rakkaat lähettäjämme. Jerusalemiin puhkesi kevät yhdessä yössä, niin kuin täällä on tapana. 
Oikeastaan meille se tarkoittaa kesää, lämpöä, kuumuutta ja hiekkaa.  
Tänään iloitsen erityisesti siitä, että tyttäremme, joka opiskelee Suomessa, tulee käymään viikoksi 
luonamme. Poikaammekin näemme kesällä. Vielä meillä on kaksi lastemme mukanamme 
maailmalla. Heidän koulunsa on edelleen kristillinen kansainvälinen koulu Jerusalemissa. Roosa 
päättää lukion ensimmäisen vuotensa kesäkuun lopussa, kun kouluvuosi loppuu ja Tuuli, 
kahdeksasluokkalainen, aloittaa myös kesälomansa melko piakkoin. Kansainvälisessä koulussa 
otetaan tietenkin kansainvälisyydestä kaikki ilo irti, koulussa on runsaasti 
kansainvälisyyskasvatusta, kansainvälisiä iltoja ja juhlia. Erityistä tässä kansainvälisyydessä on se, 
että lasten kaverit vaihtuvat melkein vuosittain, samoin kuin opettajatkin. Haasteena meille 
vanhemmille onkin se, miten loisimme pysyvyyttä lastemme elämään? Mikä tässä maailmassa 
toisaalta on pysyvää? Koti? Ystävät? Rakkaus? Ehkä vain rukouksessa voimme koota ystävämme 
yhteen, niin paljon heitä on maailmalla.  
 
Kevään 
kääntyessä 
Suomessakin 
kesään on 
hyvä arvioida 
Lähetysseuran 
Jerusalemin 
Felm-
keskuksen 
käyttöastetta. 
Keskuksessa 
kokoontui 
viikoittain 
kolme etnistä 
seurakuntaa; 
etiopialainen, 
korealainen ja 
kiinalainen. 
Samoin 
viikoittain 
kokoontuu 
Suomikoulu 
kooten 
Jerusalemissa  
   Yhdessä Tillsammans kristitty, juutalainen ja muslimi  
 
 
asuvia suomalaisia lapsia yhteen. Viikoittain kokoontui myös WacMaan, arabinaiset, jotka tulevat 
opiskelemaan heprean kieltä. Ryhmän osallistujat ovat israelilaisissa työpaikoissa työskenteleviä 
heikosti palkattuja naisia. Me keskuksen omat työntekijät kokoonnumme samoin kerran viikossa 
aamuhartauteen ja kokoustamaan yhdessä. Uusimpana ryhmänä meillä ovat hepreankieliset 
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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. 
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messiaaniset lapset ja nuoret, jotka viettävät keskuksella toiminnallisen nuorten illan. Pallopelien ja 
musiikkisoitinkokeilujen lisäksi välillä on pizzatuokio jonka jälkeen raamatunopetusta.  
 

Suomalais-hepreankielinen 
raamatturyhmä kokoontui 
joka toinen viikko. IEA 
(Interfaith Encounter 
Assosiation) on kokoontunut 
kevään aikana keskuksella 
lähes viikoittain, samoin Tag 
Meir, joka on 
rasisminvastainen järjestö 
Israelissa.  
Kevät 2017 on ollut melko 
rauhallista aikaa täällä 
Israelissa ja Länsirannalla. 
Yksi kuorma-autolla päälle 
ajo ja joitain puukotuksia ja 
ampumisia on tosin 
raportoitu eri puolilla maata. 
Jännitteet juutalaisten ja 
Länsirannan palestiinalaisten  
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välillä ovat tietenkin koko ajan pinnan alla olemassa.  Kevään aikana keskuksella on vieraillut 
lukuisia suomalaisryhmiä sekä muita turistiryhmiä. Felm keskus on Lähetysseuran Lähi-idän työn 
käyntikortti, jossa mielellämme esittelemme työtämme. Jokainen suomalainen vieras on meille 
ihana muistutus Suomesta. Tervetuloa käymään!  
 
 
 
 
Siunausta ja hyvää helluntaita sinulle, rakas lähettäjä. t. Paulasaaret Jerusalemista 
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