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Karmel-vuoren druusikylät Isifia 
ja Dalit-El Carmel saivat epätav-
allisen näyttelyn, kun Kamil Dow 
ja paikallinen runoilija perusti-
vat sinne yhteisen taidenäyttelyn. 
Runoilija on tehnyt työtä jo seit-
semän eri Israelin presidentin ai-
kakausina!

Näyttely pidettiin paikallisen 
ravintolan näyttelytiloissa ja mo-
nia paikallisia, perheitä ja vier-
ailijoita saapui avajaistilaisuuteen 
22.11.2018. Näyttely toimi todel-
lisena kohtaamispaikkana tar-
joiluineen. Uusi kaupunginjohtaja 
alueella avasi näyttelyn ja Kamil 
Dow toivotti kaikki vieraat tervet-
ulleiksi. Viikon aikana näyttely 
keräsi paljon kävijöitä ja he saivat 
inspiraatiota maalausten ja raama-
tuntekstien kautta.

Muista rukouksin druusikansaa, 
jotta Herra avaisi heidän silmänsä, 
sydämensä Jeesukselle ja rukoile 
taidetyön puolesta druusikylissä. 
Voit tukea Israelin evankeliointi-
työtä. 

Lähde pääsiäismatkalle Israeliin ja 
Länsirannalle. Yövymme jälleen 
neljä vuorokautta Länsirannalla 
Aboudin kristittyjen kylässä. Vier-
ailukohteina ovat mm. Betlehem,  
Lasaruksen hauta, Gerassimin 
vuori, Sikem (Nablus), Jaakobin 
kaivo, Jerusalem Tiberias ja Gali-

Tule mukaan tukemaan työtä Israelissa!

lean kohteet kaksi päivää. Haifa – 
Keymedian taidekeskus, Majoitus 
Shalom home – asunnossa.  Jorda-
niassa / Petrassa käyntiä harkitaan 
osallistujien toiveiden mukaan
Hinta retkineen ja täyshoidolla 
1200e.  Ota yhteyttä info@holy-
and.fi   044-7384301

Nettisivumme:

www.holyland.fi

Käy tutustumassa!



Sotalasten kolmas leiri Suomessa 
pidettiin 23.11.-4.12. 2018 Pai-
kalle oli valittu 20 lasta Donetskin 
piirikunnan alueelta.

He olivatkin todella leirin antam-
ien tukitoimintojen tarpeessa. 
Monella oli äärimäisen köyhät tai 
vaikeat kotiolot. Yksi pojista oli 
juuri lähetetty lastenkotiin, mutta 
hän pääsi leirille kuitenkin mu-
kaan Leirin ajankohta oli oikein 
sopiva adventti-aiheiselle kristil-
liselle toipumis- ja terapialeirille.
Ensimmäiset leiripäivät  lapset oli-
vat Helsingin ukrainalaisissa per-
heissä. Ukrainan suurlähetystössä 
käytiin viettämässä Holodomor- 
nälänhädän vainojen muistopäivää  
24.11. Helsingin joulukadun avaus 
tapahtui sopivasti samana viikon-
loppuna. 
Posiolla Aneen Loma-leirikeskus 
Anetjärven kylällä palveli oikein 

Karmel-vuoren Armo ja Totuus-
seurakunta vietti joulujuhlaa 
17.11. 2018. Paikalla ylistettiin 
arabiankielistä ja kuultiin Kamil 
Down saarna. 

Päivä huipentui yhteiseen päiväl-
liseen ja pieniin lahjoihin. Tämä 
yhteisö on pieni mutta hyvin akti-
ivinen lähetystyössä. Ihmisten on 
helppo tulla koolle, koska kokoon-

sopivalla tavalla. Leirijakso siellä 
kesti kahdeksan päivää. Lähes 
kaikki nuoret halusivat vahvistua 
uskossa tai tulla uskoon. Vetäjät 
pitivät sitä Jumalan ihmeenä.  Vi-
erailut Posion koululla, Ranuan 
eläinpuistossa, Iso-Syötteen tun-
turissa ja joulupukin pajalla olivat 
tärkeitä virkistyskohtia viikossa.
”Paras leiri ikinä”, sanoivat monet 
ohjaajat ja osallistujat.  Panostus 
kannattaa. Lapset saavat hyvän 
kuvan tulevaisuudesta ja toivosta 
mikä meillä on evankeliumissa ja 

Leiri lapsille Posion Anetjärvellä

Joulupäivällinen ja juhlakokous 
K a r m e l - v u o r e l l a

Jeesuksessa.
Sotalasten talvileiri antoi uskoa 
siihen, miten paljon hyvää yksi 
leiriviikko voi saada aikaan.
Vaikutukset tulevat tuntumaan 
vielä toisella puolella Eurooppaa 
ja koko maailmaa. Rauhan tulo 
Ukrainaan on pysyvä rukousaihe. 
Samalla tuo kansa on valmis evan-
kelioimaan naapurimaita ja koko 
Eurooppaa hyvin voimakkaasti. 
Suomalaiset koululaiset olivat 
hyvin vaikuttuneita ukrainalasten 
lasten uskosta.

tumiset tapahtuvat asuinalueella ja 
asuintalon alakerrassa. Muista ru-

kouksin Israelin tavoittavaa työtä. 
Voit tukea työtä kuukausittain! 



Odessan kodittomien keskuksessa 
asuu ihmisiä kaikkialta Ukrainan 
alueelta. Vuokratilat ovat tulleet 
vuosien mittaa kustannuksiltaan 
kalliiksi. 

Nyt Odessan palvelutyö on etsinyt 
sopivan suurehkon rakennuksen 
kaupungin laidalta. Tuossa kes-
kuksessa voitaisiin majoittaa 200 
koditonta ihmistä. Nykyisessä 
asuu kesäaikaan 50 henkilöä ja 
talviaikaan yli 100 koditonta. Tal-
on hankkimisen hinta on 55 000 
dollaria!! Help to Survive – pro-
jekti on aloittanut varainkeruun 

Yli 240 000 ihmistä vieraili 
Haifassa joulukuun viikonlop-
puina! Kaupungissa on erityinen 
uskontojen festivaalien kuukausi 
koko Israelin kansalle. 

Yksi kiinnostuskohteista oli Key-
median Galleria- ja Taidekeskus. 
Kamil Down tapaaminen ja siihen 
liittyvä taide ovat olennainen osa 
tätä uskontojen kohtaamistapahtu-
maa.
Paikalle tulevat erityisesti juuta-
laisryhmät. Ihmiset hämmästyvät 
taiteesta ja siihen liittyvistä tek-
steistä. Samalla vieraille puhutaan 
Vanhasta ja Uudesta Testamentis-

Odessan suuri miestenkeskus
Joulupäivällinen ja juhlakokous 
K a r m e l - v u o r e l l a

Tuhannet vierailevat Haifassa 
ja Keymedia-keskuksessa 
j o u l u k u u n  a i k a n a

hankkiakseen tämän kodittomien 
keskuksen hankkimiseksi ja kun-
nostamiseksi. Vuodenvaihteessa 
he maksoivat talosta käsirahan ja 
varainkeruu talon kunnostamiseksi 
jo jatkuu.
Odessaan ajettiin kesäkuulla myös 
toinen minibussi Suomesta am-
bulanssikäyttöön. Tämän auton 
lahjoitti Helsingistä Kantoluodon 

perhe. Heidän matkansa Odessaan 
avustuskuorman kanssa oli suuri 
seikkailu, mutta lopulta kaikki 
saapuivat perille. Lastissa oli mm. 
suuri teollisuuspuhallin talven telt-
tojen lämmittämiseen kodittomien 
parissa tehtävässä työssä. Odessan 
avustusteltat ovat jälleen pystyssä 
ja avustustyö toimii ripeästi. 

ta.  Suosittuja keskustelunaiheita 
ovat ’Maailman valkeus’, ’rau-
hantekijät’, ’Hyvä paimen’, tai 
Isä Meidän-rukous.  Monet viera-
ista ilmaisevat halunsa tulla kes-
kukseen uudelleen.  Rukoilethan 
juutalaisen kansan puolesta: että 

Jumala avaisi heidän sydämensä 
ja silmänsä Jumalan suunnitel-
malle. Taiteen kautta luvattu kan-
sa pysähtyy miettimään Jumalan 
suunnitelmaa juuri tälle ajalle ja 
evankeliumin lahjaa. Muista työtä 
rukouksin ja lahjoituksin.  



Voit Tukea 
Pyhän Maan Kristittyjä

Tiliyhteys: 
Pyhän Maan Kristityt ry, 
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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

Syyskuussa Haifassa on alkanut 
useita taide- ja kalligrafiakursse-
ja. Keymedia-keskuksessa on al-
kanut kahden ryhmän taidekurssi 
lapsille 5-10 vuotiaille. 

Kurssit kestivät kolme kuukautta, 
ja niiden päätteeksi järjestettiin 
taide näyttely ja sinne kutsuttiin 
lasten vanhemmat ja perhe ystävät. 
Lapset olivat onnellisia kurssien 
ajan ja toivovat, että kurssit jatku-
vat tammikuussa joulun jälkeen. 
Lasten vanhemmat olivat tyyty-
väisiä nähdessään omien lasten 
viihtyvän kursseilla ja he kiittivät 
Keymedia-keskusta tästä ihanasta 
kokemuksesta. Kolmas mielen-
kiintoinen taidekurssi on Juuta-
lais- ja arabilasten taideprojekti, 
jossa on nyt kuudes vuosi menos-
sa. Tämä kurssi on tärkeä, koska 
lapset oppivat hyväksymään ja 
kunnioittamaan toisiansa. Vaikka 
elämäntavoissa on eroja, niin vo-

imme silti elää sovussa juutalaiset 
ja arabit Israelissa. Tämä kurssi on 
kantanut hyvää hedelmää vuosien 
aikana. Jos tämä projekti kosketta 
sinua voit antaa Israel lapsille kuu-
kausi lahjoitus ja rukoilla tämän 

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

Lasten taidekurssit Israelissa 
alkoivat jälleen suosittuina


