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Hyvät ystävät, seurakuntalaiset ja tukijat ajatuksissa ja rukouksissa!

Lämpimät terveiset Jerusalemista ja hyvää adventtiaikaa! Aloitin työni johtajana Felm-keskuksessa elokuun
lopussa. Pääsimme nauttimaan loppukesän helteestä viisitoistavuotiaan tyttäreni Sagan kanssa ja syyskuussa
seuraamme liittyi toinen tyttäreni Ella. Ensimmäiset päivät ihmettelin Felm-keskuksen kauneutta, erilaisia
ruusuja ja pihan eksoottisia kasveja sekä tietysti vihreitä papukaijoja, jotka herkuttelivat granaattiomenilla
juuri parvekkeemme ulkopuolella.
Felm-keskuksen nimi tulee Suomen Lähetysseuran englanninkielisestä Finnish Evangelical Lutheran
Mission -nimestä. Keskus on ollut Suomen Lähetysseuran omistuksessa jo 70 vuotta ja tunnetaan paikan
päällä myös Shalhevetyah-nimellä tai suomalaisena kouluna. Onhan talossa toiminut aikoinaan koulu ja
orpokoti sekä juutalaisille että palestiinalaisille lapsille. Lähetysseura on tehnyt työtä Pyhällä maalla jo
melkein sata vuotta, vuodesta 1924 lähtien.
Ensimmäiset työkuukaudet ovat olleet puuhakkaita ja ilon täyttämiä kuukausia, kun pitkän koronatauon
jälkeen keskus on taas täynnä toimintaa ja tapahtumia. Vanhat ystävät ovat palanneet talolle ja uusia
kumppanuuksiakin on solmittu. Keskuksella kokoontuu ryhmiä, joissa käydään uskontojen välistä
vuoropuhelua. Viikonloppuisin kokoontuvat etiopialainen ja kiinalainen seurakunta. Yhteiskunnan
heikoimmassa asemassa olevien paperittomien ihmisten heprean ja englannin kielen opetus on alkanut.
Opettajat ovat nuoria ihmisiä, jotka tekevät tärkeää työtä täydestä sydämestään. Kielen oppiminen on avain
työpaikan saamiseen.
Iloista vilskettä on perjantaisin, kun lasten kerho kokoontuu talolla ja keskiviikkoisin on peli-ilta, jolloin
sählypallo saa kyytiä eri ikäisten pelaajien voimin. Ennen joulua aloittaa keskuksella vielä lasten orkesteri
soittoharjoituksensa. Lapset ja nuoret ovat aina tervetulleita keskukselle. He ovat paremman tulevaisuuden
rakentajia monin tavoin, ja kun voimme auttaa heitä vahvistumaan yksilöinä, olemme tehneet jo paljon.
Keskus palvelee myös paikallista suomalaisyhteisöä. Suomalaisten raamattupiiri kokoontuu keskuksella
säännöllisesti ja adventtina meillä oli ensimmäinen suomenkielinen jumalanpalvelus, Joulukuussa laulamme
monikielisessä lauluillassa heprean, arabian, englannin ja suomenkielisiä lauluja. Olen iloinen nähdessäni,
että Felm-keskus voi tarjota ihmisille turvallisen paikan tavata toisiaan, kokoontua ja käydä keskustelua yli
kieli- ja uskontorajojen. Keskus mahdollistaa lapsille ja aikuisille toimintaa, jonka järjestäminen muualla
olisi vaikeaa tai mahdotonta.
Arkipäiviin tuo työn ohella rytmiä myös nuoremman tyttäreni koulupäivät. Saga käy anglikaanista
kansainvälistä koulua. Koulupäivät ovat lyhyemmät kuin Suomessa, mutta läksyjä ja projekteja on paljon.
Vanhempi tytär Ella on pystynyt tekemään täältä käsin osan lukio-opinnoista Suomeen, mistä iso kiitos
opettajien joustavuudelle. Joulukuun alussa Ella kuitenkin jatkaa abivuottaan Suomessa ja asuu mummun
kanssa kotitalossamme Oulussa. Aikuinen Eliel-poikani on myös päässyt käymään täällä.
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Työ on vienyt suurimman osan ajastani, mutta olemme ehtineet tutustua Vanhaan kaupunkiin sekä käydä
Jaffan historiallisessa satamakaupungissa sekä Kuolleella merellä. Ilmastonmuutos näkyy täälläkin
ajoittaisena huonona ilmanlaatuna, sillä kuivuus tuo autiomaasta hienoa pölyä, joka tahtoo tunkeutua joka
paikkaan. Keskus itsessään on kuitenkin pieni keidas vilkkaan kaupungin keskellä.
Olemme Jerusalemissakin siirtyneet adventtiaikaan. Kristittyjen yhteisö, joka elää vähemmistönä, kokoontuu
jumalanpalveluksiin ja erilaisiin joulunajan tapahtumiin. On huikeaa ajatella, kuinka pienessä Betlehemissä
kylmänä talviyönä syntynyt pieni vauva toi valon maailmaan ja kuinka tuo valo on levinnyt ylitse kaikkien
rajojen. Kristillinen lähimmäisenrakkaus on paras todistus Kristuksen työstä tämän päivän maailmassa, jossa
kiire ja sydämen kovuus uuvuttavat ihmiset ja jättävät toivoa vaille. Lähimmäisenrakkaus ulottuu lähetystyön
kautta sinne, missä apua tarvitaan, kuitenkin aina ihmistä kunnioittaen ja yhdenvertaisena kohdaten. On suuri
lahja, että saamme olla tekemässä Kristuksen siunaamaa työtä lähimmäistemme hyväksi, sinä
seurakunnassasi ja minä täällä Jeesuksen syntymäpaikan vieressä, Jerusalemissa.
Kiitos kaikesta tuesta, mitä seurakuntanne antaa Suomen Lähetysseuran työlle Jerusalemissa ja
palestiinalaisalueilla. Olen vieraillut Lähetysseuran tukemissa kristillisissä kouluissa ja näen, kuinka hyvä
koulutus lapsille ja nuorille mahdollistuu Lähetysseuran tuen avulla. Felm-keskuksessa pystymme
parantamaan lasten ja nuorten elämänlaatua, vahvistamaan heikossa asemassa olevien ihmisten osaamista ja
työllistymismahdollisuuksia ja tarjoamaan ammatillista tukea ja virkistystä vaativissa tehtävissä toimiville
ammattilaisille kuten opettajille tai sosiaalityöntekijöille. Tuellanne vahvistamme myös evankelisluterilaisen
kirkon asemaa Pyhällä maalla ja luomme osaltamme toivoa vahvistamalla paikallista luterilaista kirkkoa.
Hyvää ja siunattua adventtiaikaa seurakuntaanne! Kiitos rukouksistanne ja lämpimistä ajatuksista. On hyvä
tehdä työtä tietäen, että niin moni on siunauksin mukana. Ensimmäisen adventin kunniaksi ”Nyt sytytämme
kynttilän, se liekkiin leimahtaa. Me odotamme Jeesusta, seimessä nukkuvaa”.

Lämpimin terveisin,
Satu Haapanen
satu.haapanen@felm.org

Ps 91: 1-2 Joka Korkeimman suojassa istuu ja Kaikkivaltiaan
varjossa yöpyy, se sanoo: "Herra on minun turvani ja linnani, hän
on minun Jumalani, johon minä turvaan".

Jokainen meistä on ainutlaatuinen, niin myös tämä pieni tuoksuva
ruusu Felm-keskuksen pihalla.
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Rukousaiheet

Johdan Jerusalemissa
toimivaa Suomen
Lähetysseuran keskusta,
jossa ihmiset eri taustoista
tapaavat toisiaan,
seurakunnat kokoontuvat ja
lapset ja nuoret saavat
mahdollisuuden harrastaa.

•
•

•

Jerusalemin ja Lähi-idän
rauhan puolesta
Perheiden jaksamisen
puolesta, kun korona on
vienyt toimeentulon
Pyhän maan ja Jordanian
Evankelis-luterilaisen
kirkon puolesta

Kuva yllä
Jerusalemin vanhasta kaupungista.
Kuva oikealla
Keskuksella kävi naisten ryhmä Nasaretista.
Satu Haapanen / 2021.
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