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Kamil Dow’n inspiraation 
lähteenä toimi paperille tipahta-
nut mustetahra, vuosi oli 1979. 
Tämän myötä hän alkoi kehittää 
omintakeista modernia kalligra-
fian tyylisuuntaa, missä kirjaint-
en avulla muodostetaan muotoja 
taideteokseen.

Tänä vuonna täyttyi 40 vuotta 
kalligrafian uralla, missä kehi-
tys on ollut jatkuvaa. Merkki-
vuoden kunniaksi on julkaistu 
348-sivuinen väriteos, missä on 
nähtävillä kaikki löydetyt Kamil 
Dow’n kalligrafiset teokset ja eri-
laiset tyylisuunnat. Jättikirjan ju-
lkaisu tapahtui Kuhmossa 21.7., 
Israelissa kirja tullaan julkaise-
maan 24.9. Haifan kaupungin 
kulttuurikeskuksessa.

Kirja on ainutlaatuinen sikäli, että 
siinä on nähtävillä arabialaisen 
kalligrafian tyylisunnat ja kehi-

Tule mukaan tukemaan työtä Israelissa!

tys viimeisten 40 vuoden ajalta. 
Kamil Dow’n kehittämä mod-
erni kalligrafia loistaa kirjassa 
vahvoina muotoina ja väreinä.    
Kirjan julkaisua seuraa pieni ki-
ertue Pohjois-Suomessa. Jatko-
ssa vastaava taidekiertue voi olla 
myös vuodenvaihteen tienoilla.
Teoksessa on nähtävillä yli 300 
kalligrafista teosta, jotka on maal-
attu eri materiaaleille, seinille, 
tauluille, kaiverrettu kiveen, lasi-
in tai puuhun. Lukija voi nähdä 
jokaisen taulun sisällön neljällä 
eri kielellä: arabiaksi, hepreaksi, 
englanniksi ja suomeksi!

“Tutustuin läheisesti taiteilija Ka-
miliin, kun olimme molemmat 
töissä Pyhän Johanneksen Evan-
kelisessa Koulussa Haifassa. Hän 
oli palavasti rakastunut arabialai-
seen kalligrafiaan. Hänen töissään 
sanat ja kirjaimet yhdessä muo-
dostivat upeita taideteoksia. Hän 

halusi aina perehdyttää nuoret ja 
vanhat opiskelijat alkuperäiseen 
arabialaiseen kalligrafiaan, jotta 
heille siirtyisi kalligrafiataiteen 
tekemisen taito.

Taiteilijan työt kertovat kaikkialla 
tekijänsä ihmisrakkaudesta, joka 
kumpuaa hänen rakkaudestaan 
Suureen Luojaan ja hänen luomis-
voimaansa. Jumala on rakkaus. 
Koulumme seiniä koristavat maa-
laukset ilmentävät rauhanomaisu-
utta ja rakkautta ihmisiä kohtaan. 
Ne kertovat myös Jumalan siu-
nauksesta. Siellä hänen teoksensa 
julistavat taiteellista ja opettavais-
ta sanomaa.

Jumalan armosta toivon veljelleni 
ja ystävälleni Kamil Dow’lle jat-
kuvaa kehittymistä ja luovuutta 
sanojen muotoilussa ja kaiken 
kauniin tekemisessä.” (Kirjasta 
Artikkeli s. 296, Dr Aziz Daeem)

Kuvia Jättikirjan julkaisu tapahtumasta Ikolan Pappilassa Kuhmossa



Kamil Dow’n näyttely suomalais-
esta kansallisrunoudesta on ollut 
esillä Haifassa ja Länsirannalla 
Näyttely lähetetään vielä galleri-
atiloihin Betlehemiin ja Tel Avivi-
in..

Suomen suurlähetystön edusta-
jat ja suomalaisia oli paikalla 
näyttelyn avajaisissa Pyhällä 
Maalla. Näyttely on ainutlaa-
tuinen silta nykypäivän ja men-
neisyyden välille. Näyttelyssä on 
kahteenkymmeneen neljään tau-
luun maalattu vanhat suomalaiset 

Seurakuntasalin ja taidekeskuks-
en rakentaminen Karmel-vuorelle 
on käynnistynyt! 

Karmel-vuoren näyttelykeskuk-
seen tulevat modernit seura-
kuntatilat ja tilat taidekursseille 
ja taidenäyttelyille. Perustukset 
ja ulkoseinät ovat pian valmiit. 
Karmel-vuoren sijainti Raama-
tun pyhillä paikoilla ja druusien 
suurten juhlakeskusten vieressä 
avaa suunnattomat mahdollisuu-
det paikallisten ja turistien tavoit-
tamiselle taiteen avulla. Rukoile 
tämän projektin puolesta ja lah-

kansallisikonit ja –kuvat. Taid-
ekurssit Haifassa päättyivät las-
ten ja perheiden yhteiseen näyt-
telyjaksoon. Paikalliset koulut 

S U O M I N Ä Y T T E L Y T 
PYHÄLLÄ MAALLA JA 
TAIDEKURSSIT HAIFASSA

SEURAKUNTASALI JA 
TAIDEKESKUS KARMELILLE

järjestivät näyttelytilat ja katsojia 
saapui runsaasti. Lasten yhteiset 
taidekurssit jatkuvat jälleen 
syksyllä 201

joita Israelin lapsityölle, mitä uusi 
rakennuskin tulisi palvelemaan. 
Tarvitsemme  paljon tukea raken-
tamiseen, rakennusmateriaalien 
hankkimiseen ja huoneiden sisus-

tamiseen uudessa  seurakuntasal-
issa ja taide keskuksessa. Sinä voit 
osallistua ja tukea tätä projektia: 
voit käyttää viitenumeroa: 110

Taiteilija Kamil Dow ja hänen vaimo Mirja lahjoitta  40v. taiteilija uraa Kirjan Suomen 
surlähettiläälle Anna-kaisa Heikkiselle Ramallahissa

Seurakuntasalin ja taidekeskuksen rakentaminen Karmel-vuorelle on käynnistynyt



Kodittomien asuntolat New Life 
Mission työssä ovat täynnä. Sell-
aiset ihmiset, jotka tarvitsivat 
pikaista apua, eivät edes pääse 
sisälle asuntoloihin.

Kiitos niille suomalaisille ja työn 
ystäville, joiden avulla saimme 
hankittua uuden rakennuksen. 
Talo sijaitsee lähellä Velikiy Dal-
nin kylää Odessan naapurissa. 
Kyseessä on 700 m2:n laajuinen 
osittain valmis rakennus, johon 
voitaisiin lopulta majoittaa 150 
henkilöä. Lähetys tarvitsee uu-
teen keskukseen erityisvarustel-
tuja huoneita, sillä asukkaiksi 
tulevat ihmiset ovat erilaisten 
pyykkisten tarpeiden, heille 
määrättyjen hoitojen ja erilaisten 
fyysisten rajoitusten saattelemia. 
Lisäksi tarvitsemme teknisiä ja to-
imistotiloja sekä varastohuoneita. 
Parhaillaan on käynnissä ensim-
mäinen kunnostusvaihe. Tämän 
jälkeen voimme majoittaa talvek-

ODESSAN KUULUMISIA

si 70 uutta asukasta. Ensi vuoden 
aikana käynnistyy toinen vaihe, 
jonka jälkeen voimme majoittaa 
80 asukasta enemmän. Toisessa 
vaiheessa otetaan keskukseen 
eläkeikäisiä, vammaisia ja ensi- ja 
turvakotia tarvitsevia henkilöitä.
Pihamaalla on tilaa suurellekin 
puutarhalle. Siellä on tarkoitus 
kasvattaa eläimiä: kanoja, an-
kkoja, vuohia ja sikoja. Tämä 
ei ainoastaan kehitä keskuk-
sen ruokahuoltoa, vaan tar-
joaa mahdollisuuksia laajentaa 
kodittomien ruokailua muual-
lakin alueella. Tarkoitus on myös 
pystyttää alueellinen varasto 

jokaiseen Ukrainan maakuntaan 
humanitäärisen avun keräystä ja 
jakelua varten. Tarvitsemme siis 
paljon tukea rakennusten kun-
nostamiseen, rakennusmateriaal-
ien hankkimiseen ja huoneiden 
sisustamiseen uudessa keskukses-
sa. Kaikki työ on moniulotteista, 
hengellistä, sosiaalista, ja psykolo-
gista. Tarkoituksena on saattaa as-
ukaat takaisin normaaliin elämän 
ja normaaliin yhteiskuntaan. Sitä 
kautta moni elämä pelastuu ja 
monen kohtalo muuttuu parem-
paan suuntaan. Aleksey Kononov, 
avustaja New Life Mission 

3.-10.10.2019 
Matkan kohteina ovat seuraavat 
alueet:  Kiova, Kramatorsk (Itä-
Ukrainan raja), Ljubny, Vinnitsa, 
Odessa. Vanhainkodit, lasten-
kodit, työ kodittomien parissa 
ja seurakunnat. Lisäksi käymme 
joissakin luostareissa ja museoissa 
kun aika sallii. Seurakunnat ovat 

PASTORIEN JA LÄHETYSAK-
TIVISTIEN MATKA UKRAINAAN

evankelisia ja luterilaisia seura-
kuntia. Sosiaalityö on radikaalia 
ja uhrautuvaa.

Matkan hinta 650e, sis lennot 
Helsingistä, kuljetukset, ma-
joitukset ja ruokailut Ukrainassa.  
Tervetuloa erittäin mielenkiin-
toiselle matkalle jossa näet koko 
Ukrainan hengellisen ja sosiaal-

isen työn kentän. Mahdollisuus 
vierailla lähellä konfliktialuetta 
ja rohkaista ihmisiä siellä. Matka 
tarkoitettu erityisesti pastoreille, 
lähetyksen vastuunkantajille ja 
muille asiasta kiinnostuneille.  
Ilmoittautumiset ja tiedustelut 
info@holyland.fi  044-7384301
Vastaanottava taho Global Chris-
tian Support  www.gcshelp.org

Kuvia Odesasta ja Rakennusmaalta



Voit Tukea 
Pyhän Maan Kristittyjä

Tiliyhteys: 
Pyhän Maan Kristityt ry, 

Osuuspankki FI49 5177 0020 0849 98
Viitenumerot:   

Kaikki Israel työ : 110
Odessan miestyö: 3117

044-7384301 | Timo Suutari | timo.suutari@evl.fi
040-3777311 | Fady Dow |  fady_d_@hotmail.com

Graafinen suunnittelu: Fady Dow | Tekstit: Timo Suutari

Rahankeräyslupa  RA/265/2019. Lupa on voimassa 31.12.2020 - 21.3.2019 
koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta. 

Ryhmä vierailulla Keymedia keskuksen aulassa Haifassa

Nettisivumme:

www.holyland.fi

Käy tutustumassa!

Taidetta Esillä

dowdesign.fi

Käy tutustumassa!

Ryhmä suomalaisia kulki jälleen 
Israelin ja Palestiinan matkalla 
keväällä 2019. Matkan ajankohta 
sattui juuri juutalaisen Pesach-
juhlan aikaan. Jerusalemin Py-
hän haudan kirkolla syttyi or-
todoksisen maailman tunnetuin 
ihme: Pyhä tuli.

Tuli on syttynyt Jeesuksen haudan 
kammiossa jo vuosisatojen ajan. 
Lähi-Idän eri kirkkojen edustajia 
on tuolloin rukoushetkessä Py-
hän Haudan kirkolla. Tuli syttyy 
silminnäkijöiden mukaan itsestään 
rukoushetken aikana. Ihmeestä on 
monia raportteja ja kuvauksia eri 
vuosisadoilta, kts. esim. wikipe-
dia. Uskomuksen mukaan Pyhä 
tuli ei polta ensimmäisten minu-

PYHÄ TULI JERUSALEMISSA

uttien aikana, vaan se on taivaal-
lista tulta. Ryhmä seurasi Pyhän 
tulen kuljettamista Länsirannan eri 
kyliin ja kaupunkeihin. Tulta oli 
vastaanottamassa valtava joukko 
ihmisiä kulkueessa. Tuli vietiin 
myös eri koteihin ja kahviloihin 
valaisemaan ja tuomaan siunausta 
pääsiäisen aikaan. Lentokoneilla 
tuli viedään ortodoksimaailman 

eri pääkirkkoihin. Kokemus oli 
hyvin vaikuttava. Onko sinulla 
Pyhä tuli sydämessä ja elämässäsi? 
Epäilemättä Pyhä tuli kuluttaa syn-
nin ja lian pois ihmisen elämästä. 
Ryhmä pääsi myös patriarkka 
Joosefin haudalle, minne ei ole 
kovin helppoa päästä. Seuraavalla 
matkalla tiedossa taas enemmän 
elämyksiä keväällä 2020!. 

KAMIL DOW 40 VUOTTA 
TAITEILIJAURAA JUHLAKIRJA  
NYT MYYNNISSÄ
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www.kamildow.com | 040-3777311 | fady_d_@hotmail.com 
Ostamalla kirjan tuet lapsitöytä Israelissa


