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Keymedia kulttuuri -ja taid-
ekeskus aloitti yhteistoiminnan 
Beit Singerin lastenkodin kanssa. 

Keymedian toiminnanjohtaja Fady 
Dow tapasi ohjaaja  Ariel Rasko-
vskin lastenkoti Beit Singerissa, 
ja ehdotti yhteistoimintaa lasten 
kodin kanssa. Silloin päätettiin pe-
rustaa taidekurssivaikeassa elämän 
tilanteessa oleville nuorjlle (12-
17v.) 

Nuoret olivat innostuneita  aloit-
tamaan uuden taidekurssin, jossa 
kirjoitetaan tekstejä hepreaksi, ara-
biasksi ja muilla kielillä. Kurssilla 
he kirjoittivat kalligraafi tyylillä 
omia nimiään sekätekstejä vanhas-
ta ja uudesta testamentista.

Taide auttaa heitä ilmaisemaan 
itseään ja tuo virkistystä hei-
dän elämäänsä. Taidekurssi alkoi 

Tule mukaan tukemaan työtä Israelissa!

2.2.2017 ja päättyi 8.6.2017. 
Kurssin päätteeksijärjestetään 
näyttely syksyllä.
Kurssille toivotaan jatkoa!
Harkitse rukouksessa sijoitta-

vasi Israeliin nyt, ja olet aktiivis-
esti mukana auttamassa lapsia Is-
raelissa. Voit tukea tätä toimintaa 
viitteellä  110.

Kuhmon Ikolan pappilassa on syksyn  2017 aikana

Näytteillä Kamil ja Fady Down alkuperäisiä 
tauluja sekä kortit, julisteet ja painetut taulut.

Pappila on avoinna arkisin virka-aikaan.
Ikolan pappila, Hyryntie 26, Kuhmo

Taidetta ja Kalligrafiaa 
Ikolan Pappilassa

Kurssilla.. Taidetta tekemässä



Toukokuussa järjestettin yhteinen 
mielenkiintoinen taidenäyttely 
Karmel-vuorella.

Esillä oli juutalais - ja arabilasten 4 
kuukauden toiminnan jälkeen upea 
näyttely opettajana olleen Kamil 
Down johdolla. Kurssiin osallistui 
20 lasta (9-12vuotiaita.) neljästä 
eri koulusta.

Näyttelyssä oli esillä n. 40 taulua 
ja 2 isoa yhteistyönä tehtyä taulua. 
Näyttelyn kunniavieraina olivat 
Haifan kaupungin opinto -ja kult-
tuurin johtohenkilöitä, sekä  kou-
lujen rehtoritsekä lasten perheet 
ja ystävät. Tilasuudessa esiintyi 
Karmel musikkikoulun opiskeli-
joitten ryhmä. 

Oppilas ryhmiä eri kouluista vier-
aili näyttelyssä kahden viikon ajan,  
missä Fady Dow kertoi näyttelystä 
ja kurssista, Taidekurssin oppilaat 
kertoivat muille lapsille omista 
kokemuksistaan toimia juutalais ja 
arabi lapsien kanssa yhdessä.  Vie-
railuissa näytettiin video kalligraaf-
iasta ja taiteesta. 

J u u t a l a i s   j  a    A r a b i  l a s t e n 
n ä y t t e l y  a u d i t o r i o s s a  H a i f a s s a

Mm Daniel, Hertzel koulusta ker-
toi tiailsuudessa, että hän oppi 
kurssin aikana paljon uutta ja hän 
oli iloinen yhteistyöstä. Daniel ha-
luaa osallistua ensi lukukaudella 
uudelleen taidekurssille. Taid-
ekursseja on pidetty jo 5 vuotta, ja 

tarkoitus on jatkaa kursseja uusien 
koulujen ja oppilaitten kanssa.
Harkitse rukouksessa sijoittavasi 
tähän projektiin nyt, ja olet aktiivis-
esti mukana auttamassa juutalais ja 
arabilasten kursseja Haifassa. Voit 
tukea tätä toimintaa viitteellä  110.

Fady ja Daniel näyttelyssä

Koululaiset eri kouluista vierailevat näyttelyssä

Käy tutustumassa osoitteessa:
www.keymediacarmel.org



Keymedia taidekeskus järjesti 
25:lle erityisluokkien lapsille 
taidepajan kolmeksi päiväksi pai-
kallisessa koulussa. Iloisina ja 
innostuneina lapset maalasivat 
yhteistyönä koulun urheilukentän 
sienää.

Taideprojekti eritysluokkien lap-
sille on tärkeä väline auttaa ja 
rohkaista lapsia elämässä.Projek-
tin toivotaan jatkuvan ensiluku-
kaudella ja sille tarvitaan rahoi-
tusta.

Harkitse rukouksessa sijoittavasi 
tähän projektiin nyt, ja olet akti-
ivisesti mukana auttamassa erity-
isluokkien lapsia Israelissa.Voit 
tukea tätä toimintaa viitteellä  110.

Keymedia kulttuuri -ja taid-
ekeskus järjesti näyttely -ja kult-
tuuriillan Haifassa. Esillä oli 23 
taulua, kalligrafiaa (kaunista 
kirjoitusta) ja maisemia Pyhältä 
maalta. 

Vieraat saivat ihailla Kamil Down 
kaunista taidetta, tekstejä Raama-
tusta ja kuullapaikallisten ru-

E r i t y i s l u o k k i e n  l a p s i l l e  t a i d e -
m a a l a u s t a  N a s a r e t i s s a

K r i s t i l l i n e n  s a n o m a 
e s i l l ä  H a i f a s s a

saavat luoda taidetta yhdessä, ja 
tutustua kristilliseen sanomaan sa-
malla. 
Harkitse rukouksessa sijoittavasi 
Israeliin nyt, ja olet aktiivisesti 
mukana rakentamassa Jumalan 
valtakuntaa Israelin maahan. 

Voit tukea tätä tomintaaviitteellä  
110.

noilijoittenrunoja ja kirjoituksia.  
Samanlaisia tapahtumia toivot-
tiin jatkossakin.Illan juontajana oli 
Fady Dow.
 
Keymedia kulttuuri -ja taidekeskus 
levittää hyvää sanomaa taiteen 
kautta Haifassaja Karmel vuorel-
la. Toiminnan avulla juutalaiset, 
arabikristityt, druusit ja muslimit 

Koulun seinä - ennen ja jälkeen

Fady Dow juontaa kulttuuri iltaa Kamil Dow runoilijoitten kanssa näyttely salissa Yleisö taide ja kulttuuri illassa Haifassa



Ilmoita meille yhteistietosi 
Kiitos, että olet mukana tukemassa 
Pyhän Maan Kristittyjä Tiliyhteys: 

Pyhän Maan Kristityt ry, 
Osuuspankki FI49 5177 0020 0849 98

Viitenumerot: 
Haifan Taidekeskus: 110

Karmel-vuoren kirkon rakentaminen: 136
Kristityt Länsirannalla: 149

Heikon ihmisen lauluryhmä: 107
Ukrainan lapsityö: 178

044 7384301 Timo Suutari, timo.suutari@evl.fi
0403777311 Fady Dow,  fady_d_@hotmail.com

Kuvat ja taitto: Fady Dow,  tekstit: Fady Dow, Kamil Dow

J e e s u k s e n  r i s t i n 
p s a l m i  –  P s a l m i  2 2 

Psalmin 22 on kirjoittanut kun-
ingas Daavid 1000-luvulle eKr. 
Psalmissa on kuvattu 33 asiaa ris-
tinkuolemaan liittyen. Sellaista te-
loitustapaa ei edes tunnettu kunin-
gas Daavidin aikana, vaan sen otti 
käyttöön aikanaan Rooman val-
takunnan armeija. Tämä saa lukijan 
vakuuttuneeksi siitä, että psalmi on 
Pyhän Hengen inspiroimaa tekstiä.

Psalmi jakautuu kahteen osaan, en-
simmäinen osa jakeet 1-21, ja toin-
en osa on psalmin loppuosa 21-31.

Itse asiassa neljä psalmia puhuu 
Kristuksen ristinkuolemasta. Sil-
loin jokainen Psalmi katsoo risti-
kuolemaa eri näkökulmasta:

Psalmi 40 puhuu polttouhrista, joka 
on Jumalan suunnitelma. Psalmi 
22 puhuu syntiuhrista, joka on sa-
malla kärsimyksen kuvaus. Psalmi 
69 puhuu yhteysuhrista, joka on 
syntien hinta. Psalmi 118 puhuu 
kiitosuhrista, joka on Jumalan pro-
feetallinen toimintatapa. Psalmissa 
22 Kristus kärsii kolmelta taholta:
- Jumalan pyhyyden tähden jakeis-
sa 1-6. - Ihmisten vihan tähden 
jakeissa 6-18. - Paholaisen vihol-
lisuuden tähden jakeissa 19-21

Ukrainan lasten leiri 
pidettiin heinäkuussa 
2017 ja pyhän maan 

kristityt kiittää 
kaikkia leiriä 
avustaneita. 

Paikalla oli 20 lasta 
sota-alueelta.

Psalmin loppuosa osoittaa kolme 
siunausta jotka seuraavat ristinku-
olemasta ja ylösnousemuksesta. 
- Veljeys ja seurakunnan synty-
minen, jae 22. - Jaakobin siemen 
ja Israelin siemen, eli lupaukset 
Israelille jae 23. - Siunaus kaikille 
maailman kansoille, jae 27.

Psalmi 22 alkaa ja loppuu Jeesuk-
sen sanoihin ristillä. Se alkaa 
Jeesuksen sanoilla: ”Jumalani, Ju-
malani – miksi minut hylkäsit?” 
jae 1. Psalmi loppuu sanoihin

”He kertovat hänestä lapsilleen,
ja vastedes syntyvälle kansalle he 
julistavat Herran hyvyyttä, sillä 
hän on tämän tehnyt”, jae 23.

Tämä on sama asia kuin Jeesuk-
sen sanat ”Se on täytetty”. Mil-
laisen siunauksen saammekaan 
Kristukselta: Hän Kuoli, jotta Me 
saisimme Elää! Tutki rauhassa 
Psalmia 22

Kamil Dow 

Kamil Dow sarnaa Karmel vuorella

Nettisivumme:

holyland.fi
Käy tutustumassa!


