
Syksyllä 2013 ryhmä kainu-
ulaisia kristittyjä kiersi viikon 
ajan Israelissa. Viikon aikana 
tutustuttiin mm. päihdekodin 
työhön Goalanilla suomen Lähe-
tysseuran työhön Jerusalemissa, 
sekä muutama henkilö osallistui 
kristityn nuoren parin kihlajais-
juhlaan Länsirannalla.

6-9.10 vierailin Karmel vuoren 
huipulla Pyhän Maan Kristityt ry:n 
perustajajäsenten Kamil, Mirja ja 
Fady Down kodissa. Liikuttavaa 
oli todistaa heidän uutta aloitet-
taan: arabiseurakunnan syntymistä 
Karmel-vuorelle, Isifya kylään. 12 
Miestä on kokoontunut jo heidän 
kotinsa alakerrassa ja toivottaas-
ti lisää on tulossa. Seurakunnan 
syntyminen on merkittävä aloite 
druusikylään, missä salaisen druu-
siuskonnon harjoittajat rakentavat 
suurta juhlakeskusta aivan Down 
perheen kodin viereen. Karmel-
vuorella vuonna 2011 riehunut 
metsäpalo on polttanut kylän vi-
erestä koko vuorenrinteen kulo-
aukeaksi. Jumalan suuri ihme on, 

Uusi seurakunta 
Karmel-vuorelle

että kylä itse säästyi, tuli vaati 
tosin 12 vanginvartijan hengen, 
kun heitä kuljettanut linja-auto 
joutui tulen saartamaksi. Sanan-
mukaisesti voidaan sanoa Karmel-
vuoren huipulta, että tuhkasta 
nousee uusi elämä. Profeetta Elia 
sai aikanaan tulen lankeamaan 
taivaasta tuolla vuorella, joten nyt 
voisi hyvin olla hengen tulien uusi 
aika. Kylästä näkyy myös koh-
den Hermon-vuorta ja Libanonia, 
sekä Syyrian rajaa, kaikki nämä 
ja kristityt kyseisissä maissa tar-
vitsevat rukousta. Sain olla todis-
tamassa myös Haifan kristillisen 
kulttuurikeskuksen kurssikauden 
avausta sekä tutustua muutamiin 

kulttuurikeskuksen vastuuhen-
kilöihin Heillä on hyvin vahva 
evankelioimisnäky, mikä ei ole it-
sestään selvää Israelin kaltaisessa 
maassa. Yksi aktivisteista, kulkee 
myös Palestiinan puolella kylästä 
kylään julistamssa evankeliumia. 
Taidekeskuksen johtaja Kamil 
Dow kuvasi myös kaksi ohjelmaa 
kristilliseen televisiokanavaa var-
ten, joten ovet ovat auki evanke-
liumin julistamiselle Lähi-Idässä. 
Perheen sukulaisia on myös lähe-
tystyössä Ammanissa Jordaniassa. 
Tukemalla Pyhän Maan Kristit-
tyjen Israelin työtä olet edesaut-
tamassa kaikkien edellä mainit-
tujen työmuotojen vahvistumista. 
Arabikristittyjä on Lähi-Idässä yli 
2 miljoonaa, eikä heitä suuresti tue 
monikaan länsimainen kirkko. Me 
voimme olla muurinaukossa tässä 
asiassa Pyhän Maan Kristittyjen 
puolesta. Timo Suutari.
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Täällä kokoontuu Karmel-vuoren uusi seurakunta



Haluamme jakaa kanssanne sen 
edistymisen mitä olemme koke-
neet Haifan Kristillisen kulttu-
urikeskusken toiminnassa. Pai-
kallisesta toiminnasta Israelissa 
vastaa Key Media - yleishyödyl-
linen Israelissa rekisteröity yh-
distys.
Yhdistyksen toimintaa ohjaavat 
seitsemän kristittyä henkilöä, jotka 
kuuluvat tunnustuksettomiin kris-
tillisiin seurakuntiin. Yhdistyksen 
ainoa tavoite on levittää Jumalan 
Sanaa koulutus- ja taideohjelman 
välityksellä.
Järjestömme perustettiin vuonna 
2010, ja se keskittyy kristilliseen 
työhön koulutusohjelman ja so-
siaalisen ohjelman kautta. Tavoita-
mme työmme kautta juutalaisia, 
kristittyja ja muslimeja ja samalla 
jaamme heille hyvän sanoman
Herrasta Jeesuksesta ja Hänen 
ristinkuolemansa tuomasta pelas-
tuksesta. Keskuksemme tarjoaa 
opintokursseja taitessa, teatter-
issa, arabialaisessa kalligrafiassa, 

Haifan kristillinen 
keskus avainpaikalla

valokuvauksessa, sekä taidenäyt-
telyjä ja raamattuopintoja lapsille 
ja aikuisille.
Key Median perustaja, tunnnettu 
taiteilija ja saarnaaja Kamil Dow
käyttää paljon omaa taidettaan 
saadakseen kerättyjä varoja kulttu-
urikeskuksen toimintaan. Monissa
tapauksissa oppilaat eivät kykene 
maksamaan nimellisiä lukukausi-
maksuja osallistuessaan kulttu-

sanomaan.
Jokainen oppilas maksaa keskuk-
selle noin 650€ millä summalla 
he voivat osallistua 9 kuukauden 
koulutusohjelmaan. Pyydämme 
että rukouksin voisit tukea keskuk-
semme työtä, 
vaikkapa tukemmalla vuoden ai-
kana yhden pienen opiskelijan 
vuosikulut. Kiitos tuestasi. Muista 
keskuksemme toimintaa rukouk-
sin. Saakoon Herra siunata Sinun 
elämääsi.
Kamil Dow, Haifa, Israel

Kamil Dow tv-haastattelussaKulttuurikeskuksen uusi lukuvuosi on alkanut 

Ihmisiä keskuksessa

Fady Dow ja Druusi

urikeskuksen kursseille. Meidän 
tavoitteemme on tavoittaa myös 
nämä nuoret ja heidän perheen-
sä Kristukselle. Siitä kiitämme 
Herraa, mitä Hän on tehnyt tähä 
päivään saakka kun kymmenet 
erilaiset perheet ovat voineet osal-
listua ja saada kosketuksen hyvään 



Pyhän Maan Kristittyjen puolesta, sekä Armon ja Totuuden seurakun-
nan puolesta Isfiyassa tervehdimme teitä. Me rukoilemme että tämä jou-
lun ja uuden vuoden aika olisi monelle Suomessa myös uuden elämän 
löytymiseen aikaa. Olkoon se myös siunauksen aikaa Herran kansalle. 
Toivon, että jouluevankeliumin paimenten lailla meillä olisi halu mennä 
etsimään maailman Vapahtajaa. Paimenet palasivat ylistäen Jumalaa kai-
kesta mitä olivat nähneet ja kuulleet ja niin heidän elämänsä tuotti kun-
niaa Jumalalle.
Tietäjät näkivät tähden Idässä ja he tiesivät, että tähti merkitsee kuninkaan 
syntymää. He matkustivat pitkän matkan ja lopulta he löysivät lapsen ja 
tämän äidin Marian ja kumartuivat maahan heittäytyen. He palvoivat 
poikaa, joka on meidän Herramme ja Jumalamme. Sitten he antoivat 
lapselle lahjoja: kultaa, suitsukkeita ja mirhaa.
Lahjojen antamisessa on meille tärkeä opetus: ensin annamme 
sydämemme ja kiitoksemme Herrallemme ja sitten annamme lahjamme 
Hänen työhönsä.
Olkoon Jumalan siunaus teidän kaikkien yllänne!
Kamil Dow, Isfiya - Haifa.

uuden vuoden
terveinen

Pyhän Maan 
Kristittyjen 
lähetystyö
Yhdistyksen jäsenet ovat to-
imineet seuraavilla lähetystyön 
aloilla:
-Haifa ja Isifya kylä Israelissa
-Kontatit kristittyihin Israelin 
Länirannalla ja Jordaniassa
-Kuhmo, Kainuu ja lähieseudut 
kotimaan evankeliointi ja sie-
lunhoito
-Venäjän puolella on mat-
koja tehty ja työkentät avoinna 
seuraavilla alueilla:Muurmansk, 
Kuolan alue, Vienan-Karjala ja 
Vienan-Kemi
-Kutsu Raamattuseminaarien 
pitämiseen Pakistanissa.

Uusi seurakunta Isfiassa

Tilaisuuuksia tammikuussa 
2014

31.12. klo 19-20.30 Kuhmon seurakuntatalo 
Uudenvuoden aaton juhla klo 20.30-22 Ilta-
palakahvila työn hyväksi srk-talolla.
1.1. klo 10 Saarna kuhmon kirkossa - saarnaa 
Kamil Dow.
1.1. klo 18 Iltajumalanpalvelus Nurmeksen 
kirkossa, saarna Kamil Dow.
3.1. klo 18 Lähetysilta Suomussalmen seura-
kuntatalolla - Pyhän Maan kristityt ry.
4.1. klo 13 Lähetystilaisuus Sotkamon seura-
kuntatalolla - Pyhän Maan kristityt ry.
5.1. klo 16 Lähetystilaisuus Oulun Lähetys-
seurakunta - Pyhän Maan kristityt ry.
6.1. klo 10 Jumalanpalvelus ja lähetystilaisuus 
Paltamon kirkossa - Saarna Kamil Dow.
6.1. klo 13 Lähetystilaisuus Kajaanin Linnan-
tauksen kirkko - Pyhän Maan kristityt ry.
Tilaisuuksissa mukana Kamil ja Fady Dow ja 
Heikon Ihmisen lauluryhmä.

Pyhän Maan kristityt 
perustettu
Parin viime vuoden aikana 
Pohjois-Suomessa on koettu 
haasteelliseksi löytää kanavia, 
mitä kautta tukea kristittyjen 
toimintaa Israelissa ja Pyhällä 
Maalla.
Heinä-elokuussa 2013 palaset 
alkoivat loksahdella paikoilleen ja 
12 henkilöä perusti Kainuussa 
yhdistyksen nimeltään
Pyhän Maan Kristityt, engalnniksi 
Holy Land Christian Ministries. 
Yhdistyksen toiminta-ajatuksena 
on kristillinen lähetystyö ja avus-
taminen Lähi-Idässä, Suomessa 
ja muualla maailmassa. Näin lii-

tymme Apt 1:8 ajatukseen siitä, 
että kristillinen työ alkaa Pyhältä 
Maalta ja leviää aina maan ääriin 
saakka. Pyhän Maan Kristityt - 
järjestöön voi liittyä jäseneksi 
halutessa toimia aktiivisesti. Kan-
natusjäsenyys on käytännössä 
tämän uutiskirjeen tilaamista ja 
vapaaehtoisen tuen maksamista 
yhdistyksen tilille esim. kuukausit-
tain. 
Terveuloa uutiskirjeen tilaajaksi!

Pj, Timo Suutari, Kuhmo
Varapj, Fady Dow, Haifa



Heikon ihmisen lauluryhmä syntyi 
2011 Kuhmossa kerrostalolähiön 
raamattupiirissä. Piiriin osal-
listui monia päihdeongelmista 
selviämässä olevia lähiön ihmisiä. 
Joskus tuli puheeksi, että jos kirko-
ssa saavat laulaa monet kuorot, 
niin miksei päihdeongelmaisetkin.  
Niinpä päätettiin järjestää sanan ja 
rukouksen ilta teemalla «Heikon 
ihmisen ilta». Ilta oli menestys ja 
poiki monia jatkoiltoja. Samalla 
lauluryhmälle alkoi tulla pyyntöjä 
vierailla myös naapuripitäjien 
tilaisuuksissa. 
Heikon Ihmisen Lauluryhmä on 
esiintynyt reilun kolmen vuoden 
aikana hyvin aktiivisesti, toreilla, 
kauppapaikoilla, hoitolaitoksissa, 
vankiloissa ja erilaisissa seura-
kuntailloissa. Viikottain on ollut 
yhdestä kahteen esiintymistä sekä 
viikkoharjoitukset, joten void-
aan puhua melkoisesta yhteisöstä.  

Laulajia on yleensä liikkellä 10-
25 henkilöä. Ryhmä keikkailee 
todella aktiivisesti ja esiintymisiä 
on tullut varmaan yli 300 kpl. Lau-
luryhmän säestäjä ja primus motor 
on vankilaevankelista Erkki Heik-
kinen.  Lauluryhmään on tullut 
monia ihmisiä uskoontulemisten 
kautta ja ryhmä on tominut hengel-
lisenä kasvupaikkana monille. 
Lauluryhmä haluaa lähetysnäkyn-
sä johdosta toimia Pyhän Maan 
Kristittyjen työyhteydessä, samal-
la ryhmä saa kerättyä lähetysvaro-

ja Israeliin ja pyrkii kokoamaan 
omia toimintakulujaan. Ryhmä 
on järjestänyt monet myyjäiset ja 
hyväntekeväisyysillat eri kirkois-
sa. Kotiseurakuntana ryhmällä on 
Kuhmon seurakunta. 

Lauluryhmän suuri näky on 
päästä esiintymään ensi kes-
äkuussa Helsingissä eri lähety-
stilaisuukissa yhtä lailla kuin 
joskus Pyhällä Maalla.  Jumala 
johdattakoon eteenpäin näissä 
projekteissa.

Heikon ihmisen lauluryhmä

Voit Tukea 
Pyhän Maan Kristittyjä
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