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Lauluryhmä Helsingin rautatieasemmalla

Heikon ihmisen lauluryhmä on 
palvellut vuoden aikana lähes 
kaikkialla minne kutsu on kuu-
lunut. Kesällä ryhmä sai käydä 
jopa kahteen kertaan mukana 
Perjatai Kristukselle-illassa 
Helsingin kaduilla. 

Muutoin ryhmä on kiertänyt 
ahkerasti Kainuusta ja Oulua. 
Viikottain ryhmä kokoontuu har-
joittelemaan maanantaisin ja esi-
intymisiä on ollut vähintään kerran 

Heikon ihmisen 
lauluryhmä liikkeellä

viikossa. Ryhmä on saanut myös 
uusia jäseniä, ja uusia lauluja 
valitaan ohjelmistoon jatkuvasti. 
Erityisesti uusi Viisikielinen-lau-

Kristilliset juhlat alkavat olla en-
emmän tunnettuja Israelissa. Joulu 
on näkyvin kristillisistä juhlista. 
Joulujuhlaan Isifya-kylän seura-
kunnassa saapui noin 40 osallistu-
jaa. Heitä tuli monista kansallisu-
uksista: arabeja, druuseja, 
amerikkalaisia, korealaisia. Seura-
kunta on kasvanut tasaisesti en-
simmäisen toimintavuoden aikana.   
Työ tavoittaa erityisesti druuseja, 
muslimeja ja nimikristittyjä. Köy-
himmat saivat jouluavustuksen. 

lukirja on Heikon ihmisen laulury-
hmän musiikkityylin mukainen. 
Viisikielistä lauletaan mm. Nilsiän 
illassa tammikuun 9. päivänä. 

Joulukuusen koristus Armo ja totus seurkunassa

Joulujuhlan saarna hetki Armo ja totus seurkunassa

Rukoile Pyhän maan ihmisten puolesta



Alkuseurakunta rakentui 
suoraan Jeesuksen, apostolien 
ja marttyyrien veritodistuksen 
perustalle. Jumalan valtakun-
nan tuleminen koettiin tärkeänä 
aarteena, että oma mukavuus 
ja oma ihmishenki eivät enää 
merkinneetkään tärkeintä asiaa.

Stefanuksen rohkeaa kuolemaa 
seurasivat muiden apostolien 
elämänkohtalot. Jokainen sai os-
ansa kristittyihin kohdistuneista 
vainoista.  Vainojen luetteloon 
voimme kirjata Rooman keisarien 
käynnistämät vainot, alueelliset 
vainot, myöhemmät maailman-
politiikkaan liittyvät vainot, kuten 
juutalaisvainot, kommunististen 
maiden vainot, tai modernin 
yhteiskunnan epäsuora, hiljainen 
syrjintä uskon asioihin liittyen. 
Jeesuksen opetus vuorisaarnassa 
koskee myös vainoja:  ”Autuaita 

Marttyyrien aika uudelleen?
ovat ne, joita vanhurskauden vuok-
si vainotaan: heidän on taivasten 
valtakunta.  Autuaita olette te, kun 
teitä minun tähteni herjataan ja 
vainotaan ja kun teistä valheellis-
esti puhutaan kaikkea pahaa.  Il-
oitkaa ja riemuitkaa, sillä palkka, 
jonka te taivaissa saatte, on suuri. 
Niinhän vainottiin profeettojakin, 
jotka elivät ennen teitä.”
Jeesuksen ohje on meille sie-
lunhoidollinen ohje, ei ehkä suuri-
eleinen tarkoitus pitää ääntä vain-
on ’riemuista’. Kuinka voisi oikein 
suhtautua vainoihin. Stefanuksen 
ja Jeesuksen rukous oli:  ”Isä, anna 
heille anteeksi, sillä he eivät tiedä 
mitä he tekevät.”  Samalla evan-
keliumin levittäminen, rukous ja 
todistus on parhaita tapoja voittaa 
vainoajia evankeliumi puolelle. 
Vainon ja ahdingon keskellä Kris-
tuksen rakkaus ja uskollisuus ko-
rostuvat. Vainottujen muistaminen 

ja auttaminen saisi olla kristityn 
perustehtävää.   Vainotussa tilan-
teessa myös Israelin kansa tulee 
vihdoin muistamaan oman Mes-
siaansa,  ja he lopulta kääntyvät 
Jeesukseen uskoviksi. 
Jeesus sanoi ennen kuolemaansa 
juutalaisille:  ”Totisesti, te ette näe 
minua, ennen kuin sanotte:  Siu-
nattu olkoon hän, joka tulee Her-
ran nimessä”.  Sakarjan kirja  12. 
luvun täyttymys tuo toivon Israe-
lille.  ”He katsovat Häneen, jonka 
ovat lävistäneet. He surevat häntä, 
niin kuin surraan ainoaa poikaa, 
ja valittavat häntä katkerasti, niin 
kuin esikoista valitetaan.” Tämän 
ymmärtäminen saa Israelin kansan 
kääntymään.  
Timo Suutari
Voit tukea pakolaisina olevien 
kristittyjen elämää Irakissa, ja 
Jordaniassa viite: 152   
Apu viedään henkilökohtaisesti.

ISIS uhkaa pelolla ja terrorilla
Internet-uutislähteistä koottu ra-
portti:  ISIS-terroristi ryhmit-
tymän veriteot jatkuvat eri puolilla 
Syyriaa ja Irakia. Vaarallisinta on, 
että tuo ryhmä haluaa levittäytyä 
selkeästi myös laajemmalle. Tuki-
kohtia on jo Pohjois-Afrikassakin. 
ISIS on muuttanut Syyrian kirk-
koja kidutuskeskuksiksi, sekä 
alkanut kauppaamaan kirkkojen 
muinaisaarteita. Kurdit ovat onnis-
tuneet osittain pysäyttämään ISIS-
liikeen pohjoisilla rajaseuduilla. 

Joka puolella tilanne on hyvin vai-
kea. Irakin pohjoisalueiden kristi-
tyt ovat paenneet kohti Bagdadia 
tai pohjoisen pakolaisleireille. 
Siellä elämä ei kuitenkaan ole 
turvallista. Viime kesänä  miljoo-
nakaupunki Mosulin kaduilla on 
kerrottu olleen satojen tapettu-
jen kristittyjen ruumiita, samoin 
joidenkin muslimien. Rukoilkaa 
puolestamme. Olemme peloissa-
mme. ISIS-taistelijat tunkeutuivat 
kirkkoomme ja rikkoivat kaiken, 

mitä näkivät. Sitten he sytyttivät 
paikan palamaan ja meidän täytyi 
paeta kellarista. Ne, jotka saatiin 
kiinni, ammuttiin siihen paikkaan. 
Meillä ei ole paikkaa, mihin mennä 
emmekä tiedä, mitä tehdä, iskusta 
selvinnyt kristitty viestitti. ISIS on 
paljon uhkaavampi ryhmittymä 
kuin vielä ymmärrämmekään. He 
saavat värvättyä nuoria taistelijoita 
jatkuvasti esim. Euroopasta, ja hei-
dät koulutetaan fanaattiseen maail-
mankuvaan.



Haifassa ja nasaretissa
 suosittu näyttely 

väentungosta näyttelyn avajaisissa St. Lukas tiloissa

tilaisuuksia tammikuussa
6.1. Messu Kuhmon kirkossa lklo 10 (saarnaa Kamil Dow) sekä Kuhmo rukoilee -tilaisuus seurakun-
takeskuksessa klo 13-18. 
8.1. Israel-ilta Nurmeksen ev. lut. seurakuntatalolla klo 18. Kamil ja Fady Dow. Heikon ihmisen lau-
luryhmä
9.1. Viisikielisen Lähi-Idän ilta  Nilsiän seurakuntatalolla klo 18. Annette Kärppä, Kamil ja Fady Dow, 
Heikon ihmisen lauluryhmä.
11.1. Israel-ilta Sotkamon seurakuntatalolla klo 17. Kamil ja Fady Dow. Heikon ihmisen lauluryhmä.
12.1. Taidenäyttely Kainuun Opistolla Paltamossa klo 11.00 - 14. Pyhän Maan Kristityt
12.1. Israel-ilta Puolangan seurakuntatalolla klo 18. Kamil ja Fady Dow, Heikon ihmisen lauluryhmä. 

Evankeliumin vieminen Haifan 
eri väestöryhmien parissa etenee. 
Syksyn suuri tapahtuma oli  17.11. 
Pyhän Luukkaan talossa avattu 
näyttely aiheesta Haifa - tekstejä 
ja taidetta Raamatusta. Vieraina oli 
paljon koululaisia ja muslimeja. 
Monet vieraat osasivat jo odottaa 
evankeliumin kertomusta näytte-
lyn yhteydessä ja he tulivat kuiten-
kin. Avajaiset vetivät puoleensa n. 
80 kulttuurialan ihmistä.
Kun näyttelyä alettiin purkamaan, 

Sinä voit osallistua ja tukea 
Haifan Keymedia Kulttuuri- ja 
Taidekeskuksta: voit käyttää vi-
itenumeroa: 110

tuli samalla kutsu siirtää näyttely 
Nasaretilaiseen ravintolaan, ja niin  
sama näyttely sai levitä seuraavaan 
kaupunkiin. Samalla arabien ja ju-
utalaislasten yhteiset rauhankurs-
sit ovat jatkuneet.  

Evankeliumi koskettaa sanallaan 
kaiken ikäisiä: lapsia, opiskelijoita 
ja työikäisiä. Viesti rauhasta, joka 
koskettaa ihmisten sydäntä on 
tarpeellisempi kuin koskaan myös 
juuri Israelin alueella. 

Kamil Dow - Armo ja totuksen 
skrn pastori näyttelyssä



Voit Tukea 
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
 Yleiskannatus: 123 

Heikon ihmisen lauluryhmä: 107
Lähi-idän vainotut kristityt: 152

044 7384301 Timo Suutari, timo.suutari@evl.fi
+972 54 5893541 Fady Dow,  fady_d_@hotmail.com

PYHÄN MAAN 
KRISTITYT RY
Toivoo teille:

Hyvää uutta 
vuotta 2015

Graafinen suunnittelu: Fady Dow

Länsirannan kristityt itse 
hankkimaan elantoa

Aboudin kylän kristityt Län-
sirannalla ovat alkaneet raken-
tamaan kanalaa saadakseen 
toimeentulon muutamalle per-
heelle.
Ensin ajatus oli muodostaa hau-
tomo ja myydä kananmunia, mutta 
pian laskelmat näyttivät, että Län-
sirannalla ja Israelissa on kova
kysyntä kananlihalle. Niinpä suun-
nitelmen viimeisimmässä vaihees-

sa syntyi ajatus siitä, että edullis-
inta on kasvattaa
kanoja ruoaksi lämpmään aikaan 
maalis-marraskuun aikana vuosit-
tain. Kanalan rakennus ja katto 
ovat jo pystyssä.
Kuhmossa oli erillinen teemakon-
sertti rakennustoimien hyväksi ja 
vielä on paljon laittamista, jotta 
tuotanto voisi
maaliskuussa alkaa. Lämpötilan 

tulisi kanalan sisällä olla mielu-
iten +35C, joten kylminä talvikuu-
kausina tuotanto ei 
kannata ilman kalliita lämmittimiä. 
Onneksi lämpimänä vuodenaikana 
päästään vauhtiin projektin toteu-
tuksessa
luonnonlämmön avulla. 
Voit tukea Länsirannan kristit-
tyjä ja kanalarakennuksen var-
ustamista viitenumerolla:  149 

Aboudin kylässä rakennustyöt etenevät 
talkoovomin. Pienyrittäjyys on tavoitteena. 

www.kamildow.com


