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Hei,
Löysin tänä aamuna itseni rukoilemasta Jerusalemin Venäjän ortodoksikirkosta. Lähdin
aamulenkille koiramme kanssa ja kuinka ollakkaan, kirkko jossa ei ole auki eikä
kiinnioloaikoja, oli aukaissut ovensa aamurukoilijoille. Kytkin koiramme kirkon puistoon,
jossa sitä viihdytti lukematon määrä kissoja, ja menin aamurukoilijoiden piiriin. Monissa
Jerusalemin kirkoissa on jokin ”oma juttunsa” ja tässä kirkossa se on upeat neljän
evankelistan ikonit.

Kuuman kesän jälkeen olemme sulavasti siirtyneet syksyn arkeen. Felm keskus on saanut
vastaanottaa viikottaisten kävijöidemme lisäksi runsaasti vieraita Suomesta. Lähetysseuran
Tasausryhmä kävi tutustumassa Lähi-idän työhön ja tällä viikolla Lähetysseuran
aluepäälliköt ovat kokoontuneet kokoustamaan keskukselle. Saimme toimittaa heille pyhän
ehtoollisen Puutarhahaudalla. Moni suomalainen seurakuntaryhmä on syksyn mittaan
tulossa käymään meille, mikä on virkistävä asia myös meille työntekijöille. Me olemme
teidän ”etätyöntekijöitänne” ja on mukava tuntea kuuluvansa myös teidän joukkoon. Toki nyt
Sukkotin aikana odotamme (suomalaisten) turistien käyvän normaalia enemmän
keskuksellamme, onhan Sukkot / lehtimajajuhla tunnettu suurena juhlana, johon tullaan
osallistumaan kauempaankin.
Suurimpina kävijäryhminä syksyn kalenterissa on Jerusalemin Open House tapahtuma,
jossa ennalta sovitut talot ja kohteet avaavat ovansa kaikkien tulla tutustumaan ja
vierailemaan. Felm keskus on mukana tässä tapahtumassa nyt toista kertaa ja tällä tavoin
matalan kynnyksen kohtaamisaikana lähialueiden ihmisten on kenties vielä helpompi tulla
tutustumaan keskukseen. Ekumeeninen Raamatunlukutapahtumamme järjestetään nyt jo
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kolmatta kertaa ja tällä kerralla kokoonnumme täällä keskuksellamme. Tapahtuma
järjestetään yhdessä katolisten veljien ja sisarten kanssa ja lukijoina on ihmisiä eri puolilta
maailmaa. Keskukselta on perinteisesti oltu lukemassa Raamattua suomen ja ruotsin kielten
lisäksi mm. amharan ja japanin kielillä.
Alatalo valmistuu
pikku hiljaa. Olemme
ottaneet
säännöllisesti
muutamia kuvia
sisältä, ja edistystä
on tapahtunut
todella paljon. Yksi
hienoimmista
uudistuksista
Alatalossa tullee
olemaan
ullakkokerros ja
siellä oleva parveke,
joka antaa suoraan
Vanhaan
Kaupunkiin.
Mitäkö sitten rukoilimme aamutuimaan?
Gadol Elohai, Pyhä Jumala. Ylistetty olkoon Sinun nimesi. Rukoilemme rauhaa
Jerusalemiin. Sinä olet kutsunut meidät rauhantekijöiksi. Rukoilemme kaikkien niiden
puolesta, jotka Lähi-idässä kärsivät sodan, vainon, nälän ja epäoikeudenmukaisuuden
tähden. Me rukoilemme, että sovinnonhalu ja rauhantahto saisivat kasvaa ihmisten
sydämissä. Lohduta erityisesti niitä, jotka sodan tähden ovat menettäneet omaisiaan. Herra,
me rukoilemme viisautta niille kansojen ja erilaisten ryhmien johtajille, joille olet antanut
vallan hallita, että he tavoittelisivat oikeudenmukaisuuden toteuttamista kaikkien parhaaksi.
Pysäytä vihan ja sorron kierre ja evankeliumin sanoman tuoda rauhalle ja sovinnolle
mahdollisuus. Siunaa ja varjele meitä. Amen.
Jerusalemin syksystä,
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.

Toivo. Yhteistyö. Muutos.
Kristillinen sanoma toivosta, uskosta ja
lähimmäisenrakkaudesta on ollut työmme
lähtökohta jo lähes 160 vuotta. Tule
mukaan rakentamaan oikeudenmukaista
ja inhimillistä maailmaa.
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