HAAPANEN SATU
13.4.22

UUTISKIRJE
Hyvää pääsiäistä!

Pääsiäinen Jerusalemissa on aivan erityinen.
Palmusunnuntain kulkue Betfagesta Öljymäeltä
Vanhaan kaupunkiin kokoaa tuhansia kristittyjä yli
kirkkokuntien heiluttamaan palmunoksia ja
huutamaan hoosiannaa, ”Auta, pelasta!”. Hiljaisen
viikon jokaisena päivänä voi kulkea Herran
askelissa kaduilla ja kujilla, joissa hän kulki ja
kantoi ristiään. Tänäänkin tuhannet kristityt käyvät
paikalla, jossa Jeesuksen kerrotaan syöneen
viimeisen aterian opetuslastensa kanssa tai he
pysähtyvät Getsemanen puutarhaan hiljentymään ja
Jeesuksen hautakirkkoon, Golgatan paikalle,
muistelemaan pitkäperjantain tapahtumia.
Mutta Jeesus elää, hän ei jäänyt hautaan vaan nousi
ylös. Ilman Jeesuksen kallista sovitustyötä ja
lopulta pääsiäisaamun riemua ei Suomen
Lähetysseuran työ täällä Jerusalemissakaan
jatkuisi.
Eräänä maanantaiaamuna taisin näyttää hieman
väsyneeltä, sillä sydämellinen siivoojarouvamme
toi minulle kannullisen arabialaista
kardemummakahvia ja kehotti juomaan sen
vahvistuakseni. Kahvin ihana maku, mutta
varsinkin yllättävä huomaavaisuus teki sen, että
viikko alkoi hyvin ja ilo ja ystävällisyys levisi
työyhteisöön. Kristuksen rakkaus konkretisoituu
hyvissä teoissa, joita teemme lähimmäisillemme ja
leviää laajemmallekin.

Apuasi tarvitaan
Lähetysseuran työ eri puolilla maailmaa jatkuu ja avun tarve on suuri.
Lahjoita haluamasi summa MobilePaylla numeroon 58735 tai
tilisiirrolla FI38 8000 1400 1611 30. Viestikenttään uutiskirjeen
kirjoittajan nimi! Keräyslupa RA/2020/1538
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Moni on lähtenyt auttamaan Ukrainasta paenneita ihmisiä. Teemme sen, minkä voimme. Mekin keräsimme
täällä kolehdin Ukrainan auttamiseksi. Pieniltäkin tuntuvilla teoilla voi olla laajat myönteiset seuraukset.
Hyvä leviää, vaikka sotauutiset juuri nyt ahdistavatkin.
Viikko sitten vietimme Felm-keskuksellamme iltaa, jolloin paikallisia juutalaisia, kristittyjä ja muslimeita
kokoontui kertomaan yhtä aikaa vietettävistä suurista juhlista: ramadanista, pääsiäisestä ja pesahista –
juutalaisesta pääsiäisestä – ja rukoilemaan rauhaa Jerusalemiin, Ukrainaan ja koko maailmaan. Olimme
vakuuttuneita, että Luoja kuulee yhteisen rukouksemme. Illan päätteeksi vietettiin vaatimatonta, mutta
kaikille riittävää paastonajan Iftar-ateriaa. Ilta oli hyvin erikoislaatuinen, sillä ruohonjuuritason tilaisuuksia
tavata eri uskontojen edustajia on harvoin. Felm-keskuksen ainutlaatuisuus onkin siinä, että se tarjoaa
kaikille hyväksyvän ja hyväksyttävän paikan tulla yhteen ja jakaa yhteistä ateriaa, kertomuksia ja yhdellä
sanalla sanoen: ihmisyyttä.
Kirjoitan tätä kirjettä keskuksemme puutarhassa, jossa pienet ja isommat linnut sirkuttavat kevään riemua.
Aukeamistaan odottavia ruusunnuppuja on kymmenittäin ja eriväriset kukat kukkivat pensaissa ja
kukkapenkeissämme. Olen tutustunut erityisesti kauniiseen syklaamiin, joka työntyy villinä ja monissa
väreissä milloin mistäkin kivenkolosta. Mistä se saa vetensä ja ravintonsa? Syklaami muistuttaa ihmisen
sitkeydestä, siitä, kuinka kovista oloistakin voi ponnistaa uutta ja kaunista.
Keskuksen kaikki toiminnot ovat pyörineet kevään aikana normaalisti. Kieli- ja lastenkerhot ovat
kokoontuneet, etiopialainen ja kiinalainen seurakunta pitävät omia jumalanpalveluksiaan ja uskontojen
väliset ryhmät käyvät keskusteluja ja musisoivat yhdessä. Suomalaisten raamattupiiri, joka on kokoontunut
keskuksella yli neljäkymmentä vuotta, kokoontuu edelleen joka toinen tiistai. Meillä on tällä hetkellä neljä
vapaaehtoista työntekijää, jotka osallistuvat rippikoulutyöhön, lastenkerhojen pitämiseen, diakoniatyöhön ja
jumalanpalvelusten järjestämiseen. Kiirastorstaina vietämme ehtoollismessua, johon on kutsuttu suomalaiset
eri puolilta Israelia ja Länsirantaa.
Haluan kiittää teitä jokaista arvokkaasta tuesta, jonka annatte rukouksin, lämpimin ajatuksin ja lahjoituksin
lähetystyölle Jerusalemissa. Mikäli haluatte seurakunnassanne, että otan teihin video- tai whatsapp-yhteyden,
se on mahdollista. Olinkin yhteydessä Kemin vanhustenkerhoon, ja se oli meille kaikille tosi mukava
kokemus.

Apuasi tarvitaan
Lähetysseuran työ eri puolilla maailmaa jatkuu ja avun tarve on suuri.
Lahjoita haluamasi summa MobilePaylla numeroon 58735 tai
tilisiirrolla FI38 8000 1400 1611 30. Viestikenttään uutiskirjeen
kirjoittajan nimi! Keräyslupa RA/2020/1538
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”Hyvyyden voiman ihmeelliseen suojaan, olemme kaikki hiljaa kätketyt. Me saamme luottaa uskolliseen
Luojaan, yhdessä käydä uuteen aikaan nyt” (virsi 600). Rukouksen voimaa tarvitaan nyt levottomassa
maailmassa enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Jeesuksen sanat Matt. 11:28 ”Minä annan teille levon”
lohduttakoon ja rauhoittakoon meitä joka päivä maailman myllerryksien keskellä. Kun meillä on
sydämissämme rauha, kumpuaa se ja leviää toistenkin keskuuteen.
Vapahtajamme on ylösnoussut! Hän ei ole enää haudassa vaan on noussut ylös ja kirkkauteensa hän kutsuu
meitä kaikkia. Hyvää pääsiäistä!

Felm-keskus, uskontojenvälinen rukousilta ja paastonajan Iftar-ilta 7.4.2022

Apuasi tarvitaan
Lähetysseuran työ eri puolilla maailmaa jatkuu ja avun tarve on suuri.
Lahjoita haluamasi summa MobilePaylla numeroon 58735 tai
tilisiirrolla FI38 8000 1400 1611 30. Viestikenttään uutiskirjeen
kirjoittajan nimi! Keräyslupa RA/2020/1538
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Palestiinalaisnuorten kansantanssiesitys. Vierailin kumppanikoulujen kevätjuhlassa Beit Sahourissa 28.3.22.

Felm-keskus 6.3.2022. Lakanat kuivuvat nopeasti auringossa. Lakanoita ripustamassa siistijämme Alya ja
vapaaehtoisemme Tove Thomasson.

Apuasi tarvitaan
Lähetysseuran työ eri puolilla maailmaa jatkuu ja avun tarve on suuri.
Lahjoita haluamasi summa MobilePaylla numeroon 58735 tai
tilisiirrolla FI38 8000 1400 1611 30. Viestikenttään uutiskirjeen
kirjoittajan nimi! Keräyslupa RA/2020/1538
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Uusi ystäväni Celeste Etelä-Afrikasta osallistuu aktiivisesti nuorten ryhmän toimintaan keskuksella.

Apuasi tarvitaan
Lähetysseuran työ eri puolilla maailmaa jatkuu ja avun tarve on suuri.
Lahjoita haluamasi summa MobilePaylla numeroon 58735 tai
tilisiirrolla FI38 8000 1400 1611 30. Viestikenttään uutiskirjeen
kirjoittajan nimi! Keräyslupa RA/2020/1538
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Satu Haapanen

Rukousaiheet

Suomen lähetysseuran Felmkeskuksen johtaja
Jerusalemissa.



Kahden teini-ikäisen tytön ja
yhden aikuisen pojan äiti.
Harrastuksena lukeminen ja
huilunsoitto.




Kumppaneiden ja Felmkeskuksen rauhantyö
Israelissa ja Palestiinassa
Pyhän maan ja Jordanian
evankelisluterilaisen
kirkon diakoniatyö
Väkivallan loppuminen
Israelissa ja Palestiinassa

Apuasi tarvitaan
Lähetysseuran työ eri puolilla maailmaa jatkuu ja avun tarve on suuri.
Lahjoita haluamasi summa MobilePaylla numeroon 58735 tai
tilisiirrolla FI38 8000 1400 1611 30. Viestikenttään uutiskirjeen
kirjoittajan nimi! Keräyslupa RA/2020/1538

