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Tule mukaan tukemaan työtä Israelissa!

Kamil Down taidetta Israelin valtakunnallisessa sanomalehdessä
Kamil Dow oli vain 17 vuotias
kun hän alkoi työskennellä paperin, käsialan, otsikkokirjainten
ja kaunokirjoituksen ja kalligrafian maailmassa.
Eräänä päivänä mustetahran mukana syntyi yllättäviä kuvia. Sen
myötä Kamil rakastui ajatukseen
maalata tekstin kautta kuvia, jotka
heijastavat myös tekstin sisältöä.
Hän on siitä alkaen maalannut
arabiankielisiä filosofian, kirjallisuuden ja Raamatun lauseita.
Lauseet on kätketty eri muodoissaan taideteoksen sisälle. “Kun
taiteilija maalaa sisällön esille,
hän tuo samalla myös Jumalan
töitä esille”, sanoo Dow.
“En lukenut ennen 23 ikävuotta
Uutta Testamenttia, enkä ollut
kiinnostunut uskonnosta. En ollut kiinnostunut Jumalasta, koska
ajattelin uskonnon vain erottavan
ihmisiä. Jeesus puhuu meille ainutkertaisia asioita, kuten rakasta
vihamiestäsi. En ollut koskaan
aiemmin kuullut niin ainutkertaisia asioita, joten asia alkoi puhutella. Huomasin, että Jeesus kutsuu kaikkia yhteyteensä - ei vain
jotakin tiettyä ihmisryhmää. Toivon, että maalauksissani näkyisi
tämä Luojan kädenjälki.”

Nettisivumme:

holyland.fi

Käy tutustumassa!

Dow’lla on erityinen mielenkiinnon kohde - kirjoittaa Uuden Testamentin tekstejä. “Juutalaisille
Raamattu on pyhä kirja, mutta
samalla taiteellinen teksti ja kirja,
tahtoisin nähdä samaa Uuden Testamentin teksteissä ja grafiikassa.

Kamil Dow

Hyvässä taiteessa yhdistyvät klassisen taiteen säännöt ja modernien
kirjainten ja muotojen kauneus.
Sellainen on hyvää kommunikaatiota.” - Näin vastaa Kamil
Dow kysymykseen ‘Mitä haluat
tavoitella taiteellasi?’ Voit tukea
tätä toimintaa viitteellä 110.

Uusi verkkokauppa on avautunut
Garrfikko ja suunitelija Fady Dow on julkaissut
nettiverkkokaupan, joka tarjoaa tuotteita ja taidetta Israelista. Käy tutustumassa osoitteessa:

www.dowdesign.fi

Joulun taidetta ja musikkia Haifassa
Toukokuussa järjestettin yhteinen
mielenkiintoinen
taidenäyttely
Karmel-vuorella.
Keymedia kulttuuri- ja taidekeskus
järjesti näyttelyn ja musikki-illan
1.12.2017 Pyhän Johanneksen
kirkossa Haifassa. Esillä oli 20
taulua, jouluaiheista kalligrafiaa
(kaunista käsialakirjoitusta) ja
maisemia Pyhältä maalta. Erilaiset muusikot ja lapset soittivat
joululauluja. Vieraat saivat tutkia
tarkemmin ja ihailla Kamil Down
jouluaiheisia tauluja ja kuulla kansainvälistä musiikkia. Illan juontajana toimi Fady Dow. Samanlaisia
tapahtumia toivottiin jatkossakin.

Erilaiset muusikot ja lapset soittivat joululauluja

Keymedia kulttuuri -ja taidekeskus
keskittyy levittämään hyvää sanomaa taiteen kautta Haifassa ja
Karmelvuorella. Toiminnan avulla
juutalaiset, arabikristityt, druusit
ja muslimit saavat luoda taidetta
yhdessä ja tutustua Raamatun sanomaan.
Harkitse rukouksessa sijoittavasi
Israeliin nyt, ja olet aktiivisesti
mukana rakentamassa Jumalan
valtakuntaa Israelin maahan. Voit
tukea tätä toimintaa viitteellä 110.

Vieraat saivat tutkia tarkemmin ja ihailla Kamil Down jouluaiheisia tauluja ja kuulla kansainvälistä musiikkia.

Tue Israel lapsityötä osoitteessa:

www.keymediacarmel.org

Taidetta ja Kalligrafiaa
Ikolan Pappilassa
Avoinna talven 2018 aikana:

Näytteillä Kamil ja Fady Down alkuperäisiä
tauluja sekä kortit, julisteet ja painetut taulut.
Ikolan pappilan kahvila avoinna
jälleen 14.1.2018 alkaen.
Avoinna arkisin ja su klo 10-16.
Tilausruokailut ja juhlat 044-9257051
www.kamildow.com

Ensimmäinen oma ryhmämatka Pyhälle Maalle!
Syyskuulla 2017 yhdeksän hengen ryhmä teki itse rakennetun
ryhmämatkan Israeliin ja
Länsirannan
raamatullisiin
kohteisiin. Matka onnistui erittäin hyvi.
Matkapäivät alkoivat Länsirannan
raamatullisten kohteiden retkillä:
Paimenten keto, Betlehem, Salomonin altaat, Sykar, Garissimin
vuori, Jerusalemin eri kohteet.
Erityisesti ryhmää puhutteli tavallisten palestiinalaisten kristittyjen
tapaaminen ja joissakin kodeissa
vierailu. Claire ja Ibrahim Muallemin perhe toimi tukikohtana
ryhmän elämälle, vierailuille ja
yöpymisille. Aboudin kylän raitilla oli sopivaa ryhmän kulkea iltakävelyillä ja myös tutkia vanhoja
kirkkoja, käydä seurakuntavierailuilla, kodeissa, sekä tutkia luon-

toa, Samarian kukkuloita ja tyhjiä
hautaluolia.
Israelin puolella ryhmä vuokrasi
auton käyttöön ja sai vierailla
Karmel-vuoren Armo ja Totuusseurakunnassa ja tavata paikallisia
seurakuntalaisia. Tiberiaan alueella nautimme Shalom-kodin tunnelmasta ja rauhasta, vierailimme
Jordanilla, Rachelin haudalla,
Autuuksien vuorella ja Tabghassa
(Pietarin rannalla). Karmel-vuoren
seurakunnassa koimme erittäin
hyvää ilmapiiriä ja rohkaisevia
puheita. Koko ryhmä halusi palata mielellään näiden ystävällisten
ihmisten pariin. Puhuttelevaa oli
nähdä Palestiinalais kristittyjen
arkea ja huolia. Joten seuraavaa
ryhmämatkaa jo suunnitellaan
alkavalle vuodelle. Se on erilainen
Israelin matka, missä ollaan yötä
perheissä.

Israelin matkalla

Garissimin vuorelta saa siunata 5Moos kirjan mukaan...

Armo ja Totuus seurakunnassa Karmel vuorella

Ambulanssi Odessan katutyöhön
Marraskuussa kolme aktiivista
miestä: Manu, Yrjö, Timo, ajoivat
vanhan Volgsvagen Caravelle pakettiauton Ukrainaan.
Auto oli lastattu täyteen avustustavaraa ja auto luovutettiin samalla Odessan kodittomien parissa tehtävään työhön. Vielä on
kerättävä auton rekisteröintimaksu
Ukrainan ajoneuvoksi (n. 1000e).
Autolla tullaan jatkossa ajamaan
kodittomia talvisuojaan ja erilaisiin tilaisuuksiin.
Fjodor Gerasimovin johdolla
New Life- seurakunnan työyhteydessä on neljä asunnottomien ja
narkomaanien hoitokotia. Suurimmassa asuntolassa on noin
50 yöpyjää. Lahjoituksillamme
on saatu rakennettua suihkutilat
asuntolaan. Viidettä hoitokotia
halutaan kunnostaa vanhasta omakotitalosta mahdollisimman pian.

Odessassa tapahtui skandaali, kun
yhteiskunnnan kodittomille varattua taloa ei ole koskaan avattu
heille, ja varatkin lienevät puhalletut siihen. Samalla seurakuntien
rakentamat yömajat vetävät miehiä
koolle jatkuvasti. Talvi ajaa kadulle
joutuneita miehiä ja naisia kirkkojen suojiin. Erityisen puhuttelevaa

oli nähdä useita vuosia puhumattomana olleen katujen miehen nousevan johtamaan yhden hoitokodin
asuntolaa, sen remonttia ja elämää.
Jumala kirkastaa kunniansa ja
kutsuu miehiä ja naisia kaduilta
palvelukseensa. Rukoillaan, että
autolahjoitukselle olisi tarpeellista
käyttöä siellä!

Taidekursseja Ljubnin vanhainkoti etenee
Ljubinin suuren vanhainko- ikkunat ja sisävuoraukset saadaan
rakentaminen on edennyt tehtyä tähän valtavaan rakennukl a p s i l l e din
suomalaisilla Ruukki-kattopelti- seen, jolle toden teolla on tarvetta
Keymedian kulttuuri -ja taidekeskus aloitti taide- ja kalligrafiakurssit jälleen lapsille ja nuorille.
Lapset olivat innoisaan aloittaessaan uuden taidekurssin, jossa kirjoitetaan ja piiretään. Kurssit alkoivat syyskuussa ja ensimmäinen
osa loppuu joulukuussa, jolloin
pidetään lasten töistä näyttely. Juutalais- ja arabilapille tarkoitetut
yhteiset kurssit alkavat tammikuussa ja kestävät toukokuuhun
asti.
Harkitse rukouksessa sijoittavasi
Israeliin nyt, ja olet aktiivisesti
mukana rakentamassa Jumalan
valtakuntaa Israelin maahan.
Voit tukea tätä tomintaa Pyhän
maan kristityt ry kautta nimellä
Keymedia taidekeskus.

levyillä ja sisätilojen väliseinillä.

Vielä tarvitaan melkoinen ponnistus, että lämmitysjärjestelmä,

keski-Ukrainassa. Yleisiä vanhainkoteja ei maassa juurikaan
ole. Kuvassa seurakunnan pastori
itse naulaa kattoa kuntoon marraskuussa 2017.

Ljubnin vanhainkoti nousee pala kerrallaan harjaan

Israelin ja Palestiinan matka, arvioitu hinta n. 980e.
(sis. matkat, majoitukset ja ruokailut), 7 vrk perillä.
Länsirannan kohteet, Jerusalem, Tiberias ja Haifa.
info@holyland.fi Timo Suutari 044-7384301
Rahankeräyslupa RA/2017/1194.
Lupa voimassa 21.11.2017 - 20.11. 2018 Lapin, Pirkanmaan, Kainuun,
Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon, Pohjois-Pohjanmaan ja Keski-Suomen
maakuntien alueilla. Keräystavat: Internet, lehdet, tilaisuudet ja
tapahtumat, yleisöön vetoaminen.
lisätietoja: www.holyland.fi - Lahjoitukset

Ilmoita meille yhteistietosi
Lapset olivat innoisaan aloittaessaan uuden
taidekurssin

Toivon kiertue

KAMIL JA FADY DOW
Heikot mukaan – lähiseudulla oleviin
31.12. klo 10 Kuhmon kirkko
31.12. klo14 Nurmes seurakuntakeskus
(Porokylä)
1.1.
klo 14 Linnantauksen kirkko,
Kajaani
1.1.
klo 18 Puolangan seurakuntatalo
3.1.
klo 18 Paltamon seurakuntakeskus
4.1.
Oulun lähetysseurakunta klo 18
5.1.
Vaajakoski baptistiserakunta klo 18
6.1.
Vehniä baptistiseurakunta
7.1.
Juupajoki ev.lut.
8.1.
Kangasala ev.lut Israel-piiri klo 18
11.1.
Kankaanpää ev. lut. srk klo 18

Kiitos, että olet mukana tukemassa
Pyhän Maan Kristittyjä Tiliyhteys:
Pyhän Maan Kristityt ry,
Osuuspankki FI49 5177 0020 0849 98

Jäsenmaksut: Kirjoita tiedonanto ‘Jäsenmaksu’ ja nimesi

Viitenumerot:

Israelin työ / Haifan Taidekeskus: 110
juutalaisten ja arabien rauhankurssit : 110
Ukrainalaisten lasten leiri /lapsityö: 178
Ukraina: Odessan alueen kodittomien parissa tehtävä työ: 3117 
Ukraina: vanhainkodin rakentaminen Ljubniin: 3007

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