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Hei, kaikki tärkeät lähettäjämme, useat teistä olette kulkeneet mukanamme jo vuodesta 1998 lähtien. 
Meidän perheen kuulumiset ovat tulleet teille tutuiksi ja te olette tulleet meille rakkaiksi Suomikontakteiksi. 
Ilman tukeanne ja yhteyttänne Suomi olisi jäänyt meille etäisemmäksi, varsinkin lapsillemme, koska olivat 
kovin pieniä kun lähdimme yhteiselle matkallemme maailmalle.  
 
Tämä syksy 2016 tulee olemaan kohdallamme hieman erilainen. Kesälomiemme jälkeen saamme viettää 
muutaman kuukauden kiertäen meille niin tärkeitä nimikkoseurakuntiamme. Toivomme tapaavamme teistä 
mahdollisimman monia, jotta voimme kertoa tämänhetken työstämme ja toiminnasta Lähetysseuran 
Jerusalemin toimintakeskuksella. Roosa ja Tuuli aloittavat koulun syksyllä Suomessa ja vuodenvaihteessa, 
jos Jumala suo, palaamme Israeliin.  
 
Shalhevetyah-keskuksen toiminta jatkuu jo melko vakiintuneissa ryhmissä. Keskuksen tarjoamat 
iltapäiväkerhot kokoontuvat viikottain siten, että yhtenä päivänä ohjelma painottuu suomenkielisille 
lapsille, toisena päivänä kokoontuu hepreankielisten lasten- ja nuortenryhmä ja kolmantena päivänä 
arabiankieliset domari- eli mustalaislapset valtaavat alueen. Näissä lapsiryhmissä käy säännöllisesti noin 50 
lasta. Etnisiä seurakuntia ja ryhmiä (kiinalainen, korealainen, thailainen ja etiopialainen) kokoontuu joka 
viikko aktiivisesti siten, että toiminnassa käy reilu 100 henkeä. Keskuksen suomenkielinen Raamattupiiri sai 
juuri viettää 40-vuotisjuhliaan, jolloin saimme kuulla myös historiaa keskuksen toiminnasta muutamia vuosi 
takaperin.  

Ystäviä ympäri maailmaa käy meillä ja toukokuun loppupuolella saimmekin pitää, tiettävästi keskuksen 
pitkän historian ensimmäisen, japaninkielisen jumalanpalveluksen ystävillemme. Heitä olikin saapunut 



 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Suomen Lähetysseura toteuttaa 
Jumalan rakkautta sanoin ja teoin. 
Teemme työtä 30 maassa lähes sadan 
kirkon ja järjestökumppanin kanssa.  
Tue työtämme: 
IBAN: FI38 8000 1400 1611 30  
BIC: DABAFIHH, viestiksi työntekijän 
nimi. 
 
 
 

Mari A., Seppo, Pyry, Liina, Roosa ja Tuuli Paulasaari 

Mari A. on Shalhevetyah—keskuksen toiminnanjohtaja  ja Seppo 
on keskuksen isäntä. Israeliin v. 2012 Japanista, jossa lähetteinä 
v:sta 1998. Pyry ja Liina ovat Suomessa.                                   
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  

 

Pyhään Maahan ympäri 
Japania. 
Japaninkielentaito oli 
koetuksella niin minulla 
kuin ystävällämme 
pastori Aku Kauralla, 
joka oli kanssani 
palvelemassa 
messussamme.  
 
Keskuksellamme onkin 
mahdollista tulla 
kohdatuksi ja myös 
saada kuulla 
evankeliumia omalla 
kielellään jos se sattuu 
olemaan amhara, arabia, 
englanti, espanja, 
heprea, japani, kiina, 
korea, thai, ruotsi, 
suomi, venäjä, viittomakieli ... toivottavasti joukosta ei unohtunut kieltä, jota keskuksella käytetään.     
 
Ja sitten meillä on tietysti kokoaikaisesti läsnä keskuksellamme asuvat, Lähi-idästä saapuneet sydänsairaat 
lapset ja heidän vanhempansa. Joskus lasten kanssa saapuvat isät, useammin äidit. Lapset saavat 
lääkinnällistä apua tässä maassa, ja toivuttuaan saavat palata kotiinsa. Toukokuussa kotiin pääsivät 
palaamaan yksi kurdi- ja kaksi jesidilasta. Tällä hetkellä kanssamme on kaksi kurdilasta ja äitinsä. 
 
Tänä keväänä meillä on ollut runsaasti koululais- ja opettajavierailuja keskuksella. Olemme halunneet tuoda 
keskusta esille paikkana, jossa eri osapuolet voivat solmia yhteyksiä toistensa kanssa. Useimmat näistä 
Lähetysseurankin tukemista kouluisista ovat käymässä keskuksella ensimmäistä kertaa. Oppilaat ja 
opettajat ja eri kumppanimme Israelin ja Palestiinan puolelta tutustuvat toisiinsa, kuulevat toistensa 
kertomuksia – ruohonjuuritason rauhantyötä!   
 

t. Paulasaaret Jerusalemista 

 

Keskuksella on facebookissa omat sivut, jos haluat lukea tuoreimpia kuulumisia, jossa osoitteemme on 
https://www.facebook.com/FELMShalhevetyahCenterJerusalem/  
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