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PÄÄKIRJOITUS

terveiset Piispalta!

johtaja Arto Vuorela sekä kirjapalstaa toimittava Kirsi Maria Mustonen. Jos koet halua tulla mukaan
toimitukseen, ota reippahasti yhteyttä! Otamme mielellämme vastaan
myös ideoita ja juttuaiheita. Niin
risut kuin ruusutkin ovat todella tervetulleita, jotta voisimme kehittää
lehtisestä sisällöllisesti ja visuaalisesti parhaan mahdollisen.
Nettisivut

Hei CAF:ilainen!
Hyvää alkanutta kesää sinulle! Kuten huomaat, CAF:n jäsenlehtinen
on uudistunut niin taiton kuin sisällönkin suhteen. Olemme pyrkineet
selkeyttämään ulkoasua sekä lisäämään mukaan palstoja, joiden on
tarkoitus pysyä mukana jatkossakin.
Tälläisiä vakisivuja tulevat olemaan mm. ulkomaisesta taiteilijasta
kertova ”in the Spotlight”, ja omasta
CAF:ilaisestamme kertova
”Valokeilassa”. Myös kirjaesittelypalstaa on tarkoitus pyörittää jokaisessa numerossa.
Lehtisessä on tällä hetkellä vakituisena toimituskuntana päätoimittajan lisäksi yhdistyksen puheen-

Myös nettisivut saivat hieman Botoxia sisällensä. Värimaailma on suhteellisen raikas, ja käyttöliittymä on
pyritty tekemään yksinkertaiseksi ja
sisältö selkeäksi. Huomaa, että sivusto on vielä keskeneräinen. Linkki uuteen sivustoon löytyy osoitteesta www.caf.fi
Nettisivujen header eli otsikkopalkki on Tapio Rantasen käsialaa,
yhdistyksen alkuperäisen logon on
tehnyt Marjaana Virta. Myös nettisivujen ylläpidon suhteen apu on
erittäin tervetullutta, esim. tapahtumista ja kaikesta muustakin voit
vinkata minulle.

Jumalan siunaamaa kesää,
Satu-Marianne Piispa
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PUHEENJOHTAJALTA

Taannoin opiskelijaympyröissä oli
ryhmä, joka kokoontui rukouksen ja
käytännön auttamisen teemoilla.
Erään kerran aluksi opiskelijapastorillamme oli terveisiä kollegaltaan.
Hän oli sanonut tälle, että täytyypä
lähteä Rukousrukkasta vetämään.
Tämä oli kysynyt mikä se on ja
saanut kuvauksen, että porukassa
keskustellaan siitä mitä rukous on.
Lausunto ei antanut aivan kunnon käsitystä ryhmän luonteesta,
joten se kirvoitti kollegaa lähettämään nimenomaiset terveiset:
"Paskaa! Teidän tulee rukoilla."
Hengenmiehen tarkoituksellisen
hätkähdyttävä viesti Just do it henkeen konkretisoi meille: asian
ydin ei ole rukouksen analysointi,
vaan rukousta on etenkin harjoitettava ja ihmeteltävä sitten, miten
Herramme toimii.

toteutuu jopa järjestötasolla, ja
homma on pääsemässä mukavaan vauhtiin laulujen siivittämänä.
CAF ja Crescendo ovat aloittaneet taiteilijoiden rukousiltojen järjestämisen. Niissä käy myös kansainvälisen seurakunnan (IEC)
väkeä. Kaksikielisissä illoissa rukoillaan niin isoja teemoja kuin yksittäisiä henkilökohtaisia aiheita.

C.S. Lewisin teoksessa Paholaisen kirjeopisto pirulaisen oppipoikaa kehotetaan yrittämään
pitää uskovaisten rukoukset
mahdollisimman yleishengellisinä,
etteivät ne koskettaisi arkipäivän
Itse en koe olevani erityisen hyvä
konkreettisia asioita. Eiköhän semrukoilija. Kovin kauaa en jaksa
moinen saa loppua. Tervetuloa
keskittyä kerralla. Olkoonkin niin,
rukoilemaan!
että koko elämä voi olla rukousta,
mutta toisinaan on syytä rukoilla
aivan käytännössä. Raamatussa ei
Arto Vuorela
sanota: "missä yksi on kokoontuneena"... Ainakaan minua ei ole pj Christian Artists Finland CAF
kutsuttu rukoilemaan pääsääntöi- 2008
sesti yksinäisyydessä vaan yhdessä muiden kanssa. Nyt yhteys
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- samoin 1/08 pääkirj.kuva

"Ei kai asiat niin huonosti ole että
rukoilla tarttis?" No, ehkä kristityillä
taiteilijoilla kynnys on pienempi; on
syytä toisaalta kiittää, toisaalta
ehkä anoa jokapäiväistä leipää.

kuva: Samu Vuorela, 3 v

Rukoilkaamme

kk
KEIKALLA

PEKKA
JA NIIN EDELLEEN
teksti: Satu-Marianne Piispa

kuva: Vexi Savijoki

Upeeta! Mahtavaa! Pyhän Hengen läsnäoloa sain kokea vapunaaton Majatalossa Mikkelin tuomiokirkossa. Paikalla oli runsaasti yleisöä, kun Pekka Simojoki ja EtCetera-kuoro rukoilivat
ja kiittivät Jumalaa laulaen ja
soittaen. Tapaus oli sikäli historiallinen, että Piispakin itki hartiat
hyrskyen kirkon penkissä, Herran edessä.
Hengelliseltä iältäni olen parhaimmassa teini-iässä, enkä aiemmin ole nähnyt enkä kuullut Simojoen tai EtCeteran esityksiä livenä.
Osasin odottaa ammattimaisen hyvää musiikillista iltaa, mutta ihmisen sydämen ja sielun suhteen on
olemassa vain yksi ammattilainen,
se on Jeesus Kristus, meidän ihana
Herramme. Yllätys järjestettiinkin
korkeammalta taholta…
Puheensorina täytti kirkon jo kauan ennen virallista H-hetkeä. Yleisö

koki yllätyksen, kun Simojoki ja
kuorolaiset tulivat laulaen sisään
yleisön takaa pääovista, eivätkä
suinkaan sakastista suoraan
”lauteille”. Aloitus oli ihana! Kuoro
oli mukana sydämellään, se näkyi
jokaisen kasvoista ja olemuksesta.
He esittivät kaikille suomalaisille
tuttuja lauluja, mutta myös afrikkalaista rytmiä oli mukana runsaasti.
Konsertin suola tuli minun kohdalleni kuitenkin kahdessa laulussa: Pyhän kosketus ja Yksi nimi
ylitse muiden. Kuinka valtavan kaunista. En voi kuvailla sanoin sitä,
mitä Pyhä Henki minussa noiden
laulujen aikana teki. En voinut kuin
itkeä ja toivoa, että Nessupaketissa tapahtuisi moninkertaistumisen ihme kaivaessani sieltä
viimeistä nenäliinaa… Tunnelma oli
koko ajan lämmin ja huumoriakin
riitti. Simojoen ei tarvinnut olla huolissaan myöskään yleisön interaktiivisuuden tähden, sillä vaikka kansa
jatkuu...
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KEIKALLA jatkuu...
olisikin ollut kipsissä, niin vähintään
tekniikan puolen räpylä oli pystyssä
aina kun jotain kysyttiin, huolimatta
siitä mitä kysyttiin!
kuva: S-M Piispa

EtCetera
EtCetera-kuoro syntyi Riihimäen
nuorisokuorosta. Kuoron myötä on
saatu yhteys niihin aikuisiin, jotka
eivät muuten ole löytäneet kirkossa
omaa paikkaansa. Mukana on laulajia ja soittajia neljästä eri maasta,
eri ammattialoilta. Tiedustellessani,
onko kuoroon mahdollisuus pyrkiä
kenen tahansa, Pekka Simojoki
kertoi ponnahduslautana olevan
Sibelius-akatemian viisivuotisen
linjan… No, se ei ole ihan totta,
vaan jos olet innostunut EtCeteran
toiminnasta, sinun tarvitsee vain
ottaa yhteyttä esim. Pekan kotisivujen kautta. Sivut ovat osoitteessa
www.savijoki.net/simojoki/
Pekka on… Pekka
Konsertin jälkeen sain sen verran
Pekka Simojoen takista kiinni, että
hän pysähtyi hetkeksi, hengitti sisään ja huokaisi ulos. Halusin tietää kuka on ”Pekka”. Ensimmäisenä minulle tarjottiin vaimon puhelinnumeroa, mutta sitten kuitenkin
sain kuulla Herran soturista, joka
sotii myös – ta daa: rikkaruohoja
vastaan! Joskus on aikaa katsella
Indiana Jonesia tai mestareiden
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EtCetera sai Piispankin kyynelehtimään...

liigaakin. Afrikassa näet jääkiekon
pelaaminen jäi vähemmälle, mutta
jalkapallo innosti!
Voisiko olla Pekkaa ilman musiikkia? Kuulemma voisi, mutta ”se
saattais olla aika tylsä… Jos en
pystyisi tekemään musiikkia, niin
todennäköisesti toimisin juontana,
saarnaajana tai kirjoittaisin”, Pekka
kertoo. Toistaiseksi Pekka on kirjoittanut yhden kirjan, Exit – Apostolin kyytiä. Se on kertomus Exityhtyeen elämästä ja siitä, mitä on
elämä keikkabussissa tienpäällä
Jumalan kanssa.
Vielä Piispa pyysi asiantuntijalausunnon aiheesta ”lyhyestä virsi
kaunis”, ja sai sen: ”Jokainen sukupolvi tarvitsee omat virtensä omalla
kielellään, omalla tyylillään. Jos
niitä ei ole, niin kohta vanhatkin
virret jäävät laulamatta”, Pekka
pohtii vakavana.
… jatkuu...

Haastattelun päätyttyä Piispa
huomaa, että Pekka Simojoki on
Isän poika ”Pekka”, joka on nöyrästi sillä paikalla, johon Jumala on
hänet osoittanut. Toivon, että koko
EtCetera-kuorolle, myös soittajille
ja tekniikalle, välittyy siunaavat terveiseni ja kiitokseni unohtumattomasta vapunaatosta. Kiitos, Herra
siunatkoon teitä!

Esittävän Säveltaiteen
Edistämiskeskus ESEK
Useita erilaisia tuotanto-, työskentely- ja koulutustukia. Katso netistä
sivu www.gramex.fi ja sen alareunasta linkki ESEK. ESEKin sivulta
linkki ”hakuajat”.

Taiteen keskustoimikunta TKT

Alfred Kordelinin rahasto, tieteen, kirjallisuuden, taiteen ja kansanvalistuksen edistämiseksi. Haku
alkaa 1.8.’08 ja päättyy 1.9.’08 klo
16. www.kordelin.fi

Kohdeapurahat haettava 30.9.’08
mennessä. Myönnetään yhdelle
taiteenharjoittajalle, kahdelle tai
useammalle taiteenharjoittajalle
yhteisesti tai projektikohtaiselle työryhmälle. Erityisestä syystä myös
arvostelijalle, taiteen oppilaitoksen
ja muullekin taiteen opettajalle sekä
taiteen ja taidehistorian tutkijalle.

Av-kulttuurin edistämiskeskus,
Mediataiteen tuet haettavissa jatkuvasti.

Lisätietoja palvelunumerosta
(09) 1607 7921 tai
tktinfo@minedu.fi

APURAHOJA

Kulttuurivientituki haussa jatkuvasti.
Koulutustuki, hakemuksen oltava
AVEKissa ennen koulutuksen alkua, viimeinen jättöpäivä kuitenkin
2.9.’08

Se
fa

nja

3:1
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Lisätietoja AVEKin tuista:
avek@avek.kopiosto.fi tai toimiston
numerosta (09) 4315 2350
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Johanna Särkkälän artikkelisarja
raamatullisesta ylistämisestä. Kirjoittaja on ammatiltaan muusikko,
ylistyksenjohtaja ja musiikkipedagogi.

kuva: Olli Särkkälä

YLISTÄ HERRAA MINUN SIELUNI! 1/3

Mitä Raamattu sanoo ylistämisestä?

Johanna Särkkälä

Olet ehkä huomannut, että joka
puolella on alettu puhua ylistyksestä. Seurakunnissa ylistetään, ylistysbändejä perustetaan jne. Mitä
tämä kaikki on? Mitä Raamattu sanoo ylistyksestä? Mitä ylistys itse
asiassa on?

Ylistys-sanan tilalla voisi yhtä hyvin
käyttää vaikkapa sanaa kehua, tai
kehua maasta taivaaseen. Kun esimerkiksi on juuri rakastunut johonkin ihmiseen, on suorastaan pidäteltävä itseään, ettei puhuisi alituiseen tuosta ihmisestä! ”Pekka on
niin hauska, lempeä ja huomioiva...” saattaisi joku nainen kertoa ystävälleen. Eikö totta? Silloin
henkilö on ylistänyt eli kehunut rakkauden pakottamana. Tämä on
mielestäni paras kuvaus raamatullisesta ylistyksestä. Ihminen, joka on
löytänyt Jumalan rakkauden, ei voi
olla puhumatta Jumalasta ja Hänen
hyvyydestään!

Ilmestyskirjassa on jae, jonka
vuoksi asiaan on syytä perehtyä
tarkasti. Siellä sanotaan näin:
- Ja valtaistuimelta lähti ääni, joka
sanoi: ”Ylistäkää meidän Jumalaamme, kaikki Hänen palvelijansa,
te, jotka Häntä pelkäätte, sekä pienet, että suuret. (Ilm.19:5)
Tuo ääni lähti Valtaistuimelta.
Kuka sen siis puhui? Jumala itse!
Jumala itse käskee ylistämään Jumalaa. Lienee siis selvää, että asia
ei ole yhdentekevä tai toisarvoinen,
tai että se ei koskisi minua! Ylistys
kuuluu jakeen antaman käskyn mukaan meille jokaiselle, pienelle ja
suurelle Jumalan palvelijalle. Mutta
miksi Jumala on antanut käskyn
ylistää?
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2. Aikakirjassa viritettiin ylistyslaulu sodan uhatessa, sanoen:
”Kiittäkää Herraa, sillä Hänen armon sa p ys yy i a nka ik k ises ti.” (2.Aikak.20:21)
Myös sanotaan näin: ”Kiittäkää
(hepr. palvoa ojennetuin käsin)
Herraa, sillä Hän on hyvä.” (Ps.136:1)

YLISTÄ HERRAA… 1/3

Toinen syy ylistää löytyy Jeesuksen sanoista: ”Mutta tulee aika ja
on jo, jolloin totiset palvojat palvovat Isää hengessä ja totuudessa;
sillä senkaltaisia palvojia myös Isä
tahtoo. Jumala on Henki; ja jotka
häntä palvovat, niiden tulee palvoa
hengessä ja totuudessa." (Joh.4:23
-24)
Suomenkielinen Raamattu käyttää palvoja-sanan tilalla rukoilijaa,
mutta kreikan kielen sana proskuneo tarkoittaa suudella, niin kuin
koira nuolee isäntänsä kättä, olla
kasvoillaan maassa kunnioituksesta, kumartua, imarrella, jumaloida,
palvoa. Jeesus siis sanoo, että Isä
tahtoo (etsii) palvojia, jotka suutelevat häntä kohti.
Paavali opettaa selvästi, että meidät on otettu Jumalan lapsiksi, ei
orjiksi. Tämä kertoo siitä läheisyydestä, mitä Jumala etsii suhteessa
meihin. Palvoja on läheinen, rakastunut, kunnioittava. Orja on lain
vuoksi tottelevainen, mutta sydämessään kapinoiva. Jumala etsii
sydämiä. Hän haluaa omistaa meidän sydämemme.

Hän haluaa olla Isämme (Gal.4:6)
ja Sulhasemme. (Ilm.19:7)
Syitä ylistää on niin monia, että
jos kirjoittaisin kaikista, artikkelini
paisuisi kirjaksi. Psalmit ovat ylistyslauluja, niistä löytyy lisää vastauksia kysymykseen ”Miksi ylistetään?”. Seuraavassa artikkelissa
tarkastellaan kysymystä ”Miten ylistetään?”.
- Johanna Särkkälä

lähde: www.christianphotos.net

Me ylistämme ja kiitämme Jumalaa yksinkertaisesti siksi, että Hän
on hyvä ja Hänen armonsa pysyy
iankaikkisesti! Hän on tuonut meille
pelastuksen lahjan Jeesuksen
kautta, eikö Hän olekin arvollinen
saamaan kiitoksen, ylistyksen ja
kunnian?
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VALOKEILASSA

EEVA AARTOLA

- tai

dem

aala

ri

kuva: Eeva Aartola

nimi:
Eeva Aartola
ammatti: taidemaalari
kotipaikka: Tammisaari

Millä viidellä sanalla kuvaisit Eeva Aartolaa?
- ea on kokonaisvaltaisesti aina vain tehnyt kaiken tullakseen ja
ollakseen taiteilija. 11 sanaa tuli!
Miksi olet taiteilija?
- Olen aina toteuttanut itseäni, näkemyksiäni ja uskoani niin elämässä yleensä kuin ennen kaikkea taiteessani. Olen ollut lapsesta asti
kiinnostunut taiteesta, ja minulla
olikin piirtämisen lahja. Kansakoulun opettajani kävi kotonani sanomassa, että "tuo tyttö pitäisi lähettää taidekoulutukseen!" Se ei kuitenkaan ollut vaikeissa elämänolosuhteissa mahdollista. Vasta seniori-ikäisenä olen voinut paneutua
olemaan ”vapaa taiteilija”.
10

- Sain Herralta sanan vuonna ’86,
että ryhtyisin maalaamaan evankeliumia tai Raamatun kertomusten
kuvia. Se sana tuli kahteen kertaan, piti uskoa. Ja vähitellen sitten
siirryin ko. kuviin. Sielustani olen
ollut taiteilija lapsesta asti.
Usko, taide ja sinä?
- Ne ovat todellakin tänä päivänä
oman elämäni ristiriidaton kokonaisuus. Töissäni toteutan sitä käskyä,
jonka sain Herralta. Olen kiitollinen
siitä, että Herra itse antoi töilleni
suunnan. Siirryin pois ”rahanansaitsemis-tauluista”, ja nyt nautin näistä ihanista Raamatun profetioista, joita saan maalata. Esim.
fresko, joka on valmistunut uusinta
näyttelyäni varten… Se on Ilm.
19:11:sta. Jeesus tulee valkoisella
hevosella ratsastaen ja uusi Jerusalem laskeutuu... Mutta tottakai,
tämä sisäinen asenteeni maalaamiseen näkyy muissakin tauluissa
joita maalaan, esim. merta tai hevosia kuten nyt on suunnitelmissa.

VALOKEILASSA
Miten taulusi syntyvät? Mikä on
inspiraatiosi "alkusysäys"?
- Se on useimmiten oma sisäinen
inspiraatio, mutta yhtä usein jokin
Raamatun kertomus, kuten aikaisemmin, Lootin vaimo. Olin menettänyt rakkaan nuoremman poikani
vuonna ’83 keväällä, ja muutimme
Helsinkiin vanhemman poikani
kanssa. Koin, että "nyt ei voi katsoa
taaksepäin, muuten ei selviä elämäntilanteesta”. Eli elämän eteen
tuoma tilanne yhdistyneenä siihen,
mistä on löytynyt lohdutus tai ratkaisu asian käsittelyyn Raamatun
ihmisille Jumalan johdatuksessa.
Se on ollut usein avain minullekin
ja olen siitä tehnyt kuvan. Ikään
kuin terapiana itselleni. Niin koen.
Mitä haaveita sinulla on taiteesi
ja tulevaisuutesi suhteen?
- Toivon tietysti, että uusin näyttelyni Tammisaaren kirjastossa olisi
ikään kuin minun saarnani, jota
olen valmistellut n. 20 vuotta... Ja
että sen kautta voisin puhua Hänen
tahdostaan ihmisen elämässä.

Eevan kotisivut osoitteessa:
www.art-eva-galleria.com
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TULE MUKAAN TOIMINTAAN!
Virittelemme yhdistyksen ympärille ”uusia tulia” ja haluamme kannustaa sinuakin tulemaan mukaan.
Suurin osa jäsenistöstämme asuu
eteläisessä Suomessa, pääkaupunkiseudun ja Tampereen alueilla. Toki muualtakin Suomesta jäseniä löytyy.
Haluaisitko alkaa koordinoida
paikkakunnallasi paikallistoimintaa? Se voi olla hyvinkin pienimuotoista, omista tarpeista lähtevää.
(Esim. taiteilijoiden rukousillat.)
Jos haluat tulla mukaan CAF:n
tiimiin, ota yhteys osoitteeseen
tiimi@caf.fi tai soita numeroon
(09) 256 5361.
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JULIETTE DUFOUR
-p

rim

nimi:
ammatti:

Juliette Dufour
tanssija, evankelista,
opettaja
kotipaikka: Pariisi, Ranska
Kolmen lapsen äiti Juliette Dufour aloitti tanssimisen aivan
sattumalta ollessaan 9-vuotias.
Hän joutui nopeasti tanssin
pyörteisiin modernin jazztanssin
kautta. Vaikka tytöstä pian kehittyi intohimoinen tanssija, hän oli
sitä mieltä, että tanssi jäisi pelkäksi harrastukseksi.
- Ollessani 15-vuotias joku varoitti
minua, etten pääsisi tanssia
’pakoon’. Vakuutuin asiasta vasta
kun täytin 17 ja sain siitä ilmestyksen. Menin New York Cityyn kuukaudeksi, ja löysin amerikkalaisen
12
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tanssimaailman. Se oli rakkautta
ensisilmäyksellä! Opiskelin kirjallisuutta, mutta uneksin öisin tanssimisesta.
18-vuotiaana sitten jätin kaiken
muun ja muutin Manhattanille, missä asuin viisi vuotta.
- Amerikassa aloitin balettitanssin parantaakseeni tekniikkaani,
mutta olin päättänyt ryhtyä modernin tanssin esittäjäksi. Koko ajan
jatkoin jazztanssin ja stepin opiskelua. Valmistuin Martha Graham
Contemporary Dance School –
tanssikoulusta 1993 .
Miten löysit Jeesuksen?
- Silloin etsin vielä ”jotain muuta”.
Huolimatta intohimostani tanssiin
elämä jätti minut tyhjäksi. Sitten
eräs ystäväni kertoi minulle evankeliumista, ja elämäni kääntyi
ylösalaisin. Kohtaaminen oli radikaali, taivaat repesivät yläpuolellani
ja näin, että Jumala oli odottanut
minua kaikki nämä vuodet. Olin
vihdoinkin kohdannut totuuden.

in t

he SPOTLIGHT

Kuinka uskoontulo vaikutti tanssiisi?
- Vaistosin pian, että oli mahdollista tanssia myös Jumalalle, mutta
minulla ei ollut hajuakaan miten se
tapahtuisi. Kääntymystäni seuraavana vuonna petyin tanssiin ja minusta tuntui, etten jaksaisi pitkällekään tanssin maailmassa. Samaan
aikaan tuntui kuin helvetti olisi
päässyt irralleen, ensimmäinen
vuoteni Kristuksen kanssa oli kuin
olisin elänyt pätsissä. Päädyin takaisin Pariisiin ja lopetin tanssimisen kokonaan. Kului neljä vuotta,
ennen kuin Herra kutsui minut takaisin tanssin pariin.
Mitä palvelutehtävässäsi tapahtuu nyt?
- Viimeisten yhdeksän vuoden
aikana Herra on kehittänyt minussa
näkyä opastaa Hänen kansaansa
olemaan Pyhän Hengen instrumenttina tanssin kautta. Tänä päivänä kuitenkin tuntuu siltä, että
olen käännekohdassa. Viime vuonna osallistuin kristilliseen musikaaliin ja teatteri on alkanut vetää sydäntäni puoleensa. Minussa on
syntynyt halu vaikuttaa ranskalaiseen teatterikulttuuriin, joka epätoivoisesti kaipaa Elävän Jeesuksen
läsnäoloa. Tiedän, että on mahdollista tuoda Hänen läsnäolonsa
näyttämölle ja tuoda muutosta ihmisten mieleen. Alamme vasta

nähdä sitä peltoa, joka on edessämme! Jumalan valtakunnan laajeneminen on itse asiassa kiinni
vain pyhien rakkauden siteiden sitomisesta yhteen!
Mikä on yhteytesi Suomeen?
- Ensin minut kutsuttiin Suomeen
Anne Miettisen profeetallisen palvelutyön kautta. Pastorit AnnaMaija Poméll ja Stefan Stockhus
kutsuivat minut Mikkeliin opettamaan ”Vapaudu luovuuteesi”seminaareihin useana vuonna.
Suomalaiset ihmiset?
- Suomalaiset ovat Jumalan puoleen hyvin herkkiä ja nälkäisiä. He
sitoutuvat etsimään Herran läsnä13

in t
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SPOTLIGHT

oloa. Olen saanut suomalaisilta
osakseni paljon rakkautta, ja olen
syvästi kiitollinen heidän osoittamastaan vieraanvaraisuudesta.
Onko suomalaisten ja ranskalaisten tavassa uskoa eroja?
Kristillinen perintö on Suomessa
melko voimakas. Ranska on erittäin
humanistinen maa, ja huolimatta
katolisen kirkon pitkästä historiasta
siellä, se on melko lailla hylännyt
Jumalan sanan. Suuressa myötätunnossaan Jumala kuitenkin tulee
varmasti vierailemaan Ranskassa
ei-uskonnollisella tavalla. Suomellakin on edessään syvempi työ
päästä eroon uskonnollisesta
ikeestään, mutta ihmiset ovat janoisia ja valmiita uuteen!
Terveiset Suomen kristityille taiteilijoille?
Olette todella luovia ja teillä on
mahdollisuus vapautua yhä pidemmälle Pyhässä Hengessä! Rukoilen, että suomalaiset kristityt taiteilijat pääsevät todella irti valmiiksi
tallatuilta poluilta ja löytävät aina
uuden inspiraation Kaiken Luovuuden Lähteestä, Suuresta Taiteilijasta itsestään, sillä sitä kaikki maailman taiteilijat on kutsuttu tekemään!

TAITEILIJOIDEN RUKOUSILLAT

Ei vaihtoehto vaan

ELINEHTO
Euroopassa jokunen vuosi sitten
sai alkunsa kansainvälinen Artist
Prayer Days -liike, jonka tarkoituksena on kutsua kerran vuodessa
taiteilijoita ympäri maailmaa rukoilemaan yhdessä toistensa ja maailman taideyhteisöjen puolesta. Seurauksena monissa Euroopan kaupungeissa taiteilijat ovat alkaneet
verkostoitua uudella tavalla sekä
kokoontua myös omissa kaupungeissaan säännöllisesti yhteen rukoilemaan. Kuultuani näistä illoista
Crescendon kansainvälisessä konferenssissa Malmössä rupesi mielessäni itämään ajatus: mitä seurauksia voisikaan olla sillä, jos myös
Suomessa kristityt taiteilijat alkaisivat kokoontua rukoilemaan toistensa ja kollegojensa puolesta?
Illat toteutetaan hyvin vapaasti lauletaan yhdessä, kuunnellaan
lyhyt alustus ja rukoillaan sekä yhdessä että pienemmissä ryhmissä.
Rukoilemme ns. yhteisten aiheiden
Oletko kiinnostunut ilosanoman
julistamisesta luovasti, mm. ylistystanssin ja pantomiimin avulla?
Ota yhteyttä: annamaija.pomell@7FLAMES.fi, 04055 28 599, www.7FLAMES.fi.
7 Flames -valmennusta Sinulle,
tiimille, järjestölle, seurakunnalle,
Suomelle.
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TAITEILIJOIDEN RUKOUSILLAT
puolesta - taiteilijoiden seurakuntayhteyden ja virvoituksen puolesta, heidän asemansa puolesta yhteiskunnassa ja seurakunnassa,
taloudellisten tilanteiden puolesta,
varojen vapautumista kristilliseen
taiteeseen, kollegojen puolesta jotka eivät vielä ole uskossa, jne. sekä henkilökohtaisten aiheiden
puolesta. Kahden kokoontumiskerran jälkeen olemme saaneet jo
nähdä ensimmäisiä hedelmiä: meille on tarjottu mahdollisuutta pitää
illat ensi vuoden alusta lähtien Helsingin Agricolan kirkon kryptassa!
"Rukous ei ole kristitylle vaihtoehto, se on elinehto", totesi ohjaaja Arto Myllärinen viimeisimmän
iltamme jälkeen. Rukouksessa annamme Kaikkivaltiaalle Isällemme
erityisen mahdollisuuden hoitaa,
ravita ja virvoittaa meitä. Yhteinen
rukous on meille annettu erityislahja, jonka vaikutuksia emme pysty
täysin edes käsittämään. Ja kuitenkin meillä on lupaus: "Minä sanon
teille: mitä tahansa asiaa kaksi teistä yhdessä sopien maan päällä rukoilee, sen he saavat minun Isältäni, joka on taivaissa." Matt. 18:19

sen Kristuksen nimi saisi kirkastua
kansamme sydämissä ja jokainen
suomalainen ja Suomessa asuva
saisi oppia tuntemaan Hänet. Rakkaat taiteilijat - liitytäänkö mukaan?
"Älkää olko mistään huolissanne,
vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen
Jumalan tietoon. Silloin Jumalan
rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee teidän sydämenne
ja ajatuksenne, niin että pysytte
Kristuksessa Jeesuksessa." Fil 4:67
Pauliina Pölönen
Crescendo Suomen koordinaattori

info@crescendofinland.org
http://artsprayer.typepad.com/
www.kristuspaiva.fi

,

Taiteilijoiden rukousillat - Artist
Prayer Meetings:
10.9. klo 18 Tuomiokirkon krypta,
Helsinki
7.10, 4.11. ja 2.12. klo 19
Sanan talo, Kaisaniemenkatu 8

Elämme parhaillaan yhteiskristillistä Rakas Rukous teemavuotta, jonka päätapahtuma
on Turussa 18.10 järjestettävä Kristus-päivä. Sen näkynä on haastaa
Suomen kansaa rukoilemaan tämän maan ja jokaisen lähimmäisemme puolesta, että Jeesuk15

KIRSI MARIAN KIRJAHYLLYSTÄ
Hannu-Pekka Björkman pohtii luovuutta ja hengellisyyttä hyvin selkein sanoin, lainaten milloin säveltäjien, kirjailijoiden, taidemaalareiden tai jonkin yksittäisen kuvan herättämiä ajatuksia. Pohdinta on
rehellistä. Tuli tunne niin kuin olisi
kuunnellut leppoisaa jutustelua jossakin puistossa puun katveessa.
Kirsi Maria Mustonen

Hannu-Pekka Björkman:
Valkoista valoa
(Kirjapaja 2007)
Valkoinen valo sisältää kaikki värit. Kirjassa luodataan taidetta sen
eri muodoissa ja miten taiteen kautta kokee pyhän läsnäolon.
”Luovuus ja Kristus eivät sulje pois
toisiaan”. (s.73)
Kaikki elämässämme tulisi kokea
pyhän kautta. Taide on kollektiivista
ja se jättää meihin aina jälkensä.
Viihde unohtuu ja jättää tyhjäksi.
Onko taide epäjumalan asemassa ihmisten mielissä ja puheissa?
Taiteilija Michelangelo on sanonut,
että taideteos on uskon ilmaus.
Luominen ja luovuus itsessään
vastustavat ihmisyyteen liittyviä
tuhoavia voimia. Maalaus voi ilmaista hyvinkin pienesti kritiikkiä
vallitsevia olosuhteita kohtaan.
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”Miksi kieltää teatterilta ja taiteelta niiden hengellinen ja samalla
syvästi inhimillinen tarkoitus” (s.73)
Hannu-Pekka Björkman kysyy.
Ihmisyyden kantaminen on ristin
kantamista ja kaikki olemassaolomme on siihen ristiin naulattu.
Hannu-Pekka Björkmanin oma tie
hengellisyyteen on kulkenut taiteen
kautta. Taiteen salaisuus on paradoksi, tunnistamme jonkun joka
jääkin tunnistamattomaksi. Taide
tarjoaa puhdistautumisen eli katharsis-kokemuksen.
Todellinen
taide kohottaa, avaa näkymiä hengen todellisuuteen. Kun taitelija
pyhittää työnsä, sille tulee siunaus.
Pyhittyminen on kuitenkin kamppailua, kilvoittelua. Taiteilija on aina
palvelija ja työ velvoittaa rakastamaan sen vaikutuspiiriin tulevia
ihmisiä. Hannu-Pekka Björkman
kertoo tekevänsä ristinmerkin aina
ennen näyttämölle menoa, se on
siunauksen pyytämistä, työn pyhittämistä.

CHRISTIAN ARTISTS SEMINAR 2008
Terveiset Artolta...

ja Elinalta...

Loppukesän suunnitelmat kannattaa tarkistaa nyt - ja jos vain mahdollista, rekisteröityä CA-seminaariin.
Se tai matkustaminen ei ole vaikeaa,
me kävijät voimme antaa vinkkejä.
Juu, matka maksaa jonkin verran
mutta antaa vielä enemmän. Ehkä
myös opintoihisi pisteitä. Lähde vaikka matkakaveriksi ensikertalaiselle
Satu-Marianne Piispalle elokuun
alussa!

”Kristittyjen taiteilijoiden seminaarista on tullut minulle kiva elämää
rytmittävä tapahtuma. Intensiivinen ja
innostava viikko antaa mietittävää
pitkäksi aikaa. Päivisin en malta pysyä pois työpajoista ja iltaisin upea
ohjelma vie mennessään. Telttamajoitus ja oma kokkailu on ollut oma
valintani, vaikka joka seminaarin jälkeen ajattelenkin, että siinä oli viimeinen viileä yösade, jonka siinä seminaarissa otan telttani katolle. Onneksi teltta-alueella on monta, jotka rakentavat yhdessä retkitunnelmaa.

Seminaarit ovat innoittaneet Jukka
Leppilampea, Pekka Simojokea ja
monia muita laajentamaan taidetoimintaa Suomessa. Itse kävin niissä
Hollannissa ensi kertaa v. 1988, 20 v
sitten. Ajoimme Etelä-Ruotsin ja
Tanskan läpi porukassa. Hapero ikitelttamme repesi erään päivän tuuliin, onneksi naapurista löytyi joidenkin toisten suomalaisten teltta lainaksi viime yöksi. Takaisin tulimme Lyypekistä Finnjetillä. Sen reissun jälkeen elämä ei ole ollut ihan samanlaista taidemielessä tai muutenkaan.
Näköalojen laajentuminen on tarttuva
tauti. Ohessa yksi esimerkki siitä,
mitä seminaari nykyään merkitsee
osallistujalle.
Arto Vuorela, puh. (09) 256 5361,
040-590 7208
P.S. Seminaari on myös CAF:n järjestämä, ja toivomme osallistujia löytyvän
Suomestakin lisää. Esitteitä löytyy lisää.
Kerro myös kavereillesi, joita reissu voisi
kiinnostaa.

Viime vuoden abstraktin maalauksen kurssi avasi jotain uutta omaan
taiteelliseen työskentelyyn. Improvisaatio jazz-laulussa -työpaja vapautti
energiaa ja taas jaksoi valvoa pitkälle
yöhön.
Seminaarivieraista on vuosien aikana tullut tuttuja ja pikkuhiljainen
tutustuminen vuosien aikana on vetänyt seminaariin vuosi vuoden jälkeen. On ollut ihana ihmetellä, miten
avokätisesti Jumala on jakanut lahjoja lapsilleen. Me emme ole yksin.
Ehkä parasta antia on ollut se, että
yhdessä hengenheimolaisten kanssa
on voinut omana itsenään olla ja huilata tämän maailmanmelskeiltä sivussa. Siinä paristot latautuvat taas
seuraavaa vuotta varten.”
Elina Mäntylä

. Kerro
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PIPPALOT

Riitta Ahvosen taidenäyttely
KUVIA PSALMEISTA
23.6.-10.7.’08
Taipalsaaren kunnantalon aula,
avoinna viraston aukioloaikoina.
Avajaiset 22.6. klo 17
Tervetuloa!

Joensuun 13. Gospel-festarit
4.9.-8.9.’08
esiintyjinä mm.
Kaj Chydenius ja Taru Nyman
lauluyhtye Suoralähetys
Oriental Group (Jordania)
lastenmusikaali ”Kiinalainen juttu”
Ritva Oksanen, Rene….
www.suomengospel.org

Midsummer Festival 20.-21.6.’08
vid Pörkenäs lägergård, Jakobstad
biljetter: fredag 10 €, lördag 15€,
fredag+lördag 22€
0-4 år: gratis, 5-12 år: halva priset
information:
www.midsummerfestival.com
JOOSUA aktiot mm.
Provinssirock, Seinäjoki 13.-15.6.
Porin Juhannusfestarit 19.-22.6.
Tangomarkkinat,Seinäjoki 10.-12.7.
Ilosaarirock, Joensuu 11.-13.7.
Pori Jazz 18.-20.7.
Pipefest, Sotkamo 1.-3.8.
Ankkarock, Korso/Vantaa 1.-3.8.
Taiteidenyö, Helsinki 22.8.
MENNÄÄN MUKAAN!
www.netmission.fi/joosua
Kulttuurifoorumi 24.-26.10.2008
Hämeenlinnassa
Seuraa: www.kulttuurifoorumi.fi

French guitar - Gaëlle Solal
pe 6.6. Ylöjärven kirkossa
Ranskalaisen Solalin kitarakonsertti. Ohjelma 15/10 euroa.
http://ylojarvi.seurakunta.net

Kristillinen Kulttuuriliitto KKL
vuokraa Pyhän lähteillä -näyttelyä
hintaan 500 €/viikko+kulj.kust.
Näyttelyä myydään 12 kpl:een julistesarjana hintaan 200 €. Ks.
www.kristillinenkulttuuriliitto.fi

Toimitus ei vastaa tapahtumien muutoksista. Osaan on pääsymaksu, lisätiedot tapahtuman netistä.
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PIPPALOT
Johannesfestarit 20.-21.6.’08
Hietoinranta, Kelkantie 114, Saaramaa (Anjalankoski!)
teemalla ”Tie, totuus, elämä”
Esiintyy mm.
Kraka, Saraste, Druzki (RUS), Aarni, Ilon hiutaleet, Abiot Agede ja
Hirut Beyene (Etiopia)

Seuraavat Urbaani Unelma tapahtumat:

Jyväskylä 5.-7.6.’08
Kajaani 30.6.-4.7.’08

www.urbaaniunelma.fi

Tapahtumaan on yhteiskuljetus
ennakkoon ilmoittautuneille Kouvolan rautatieasemalta.
www.johannesfestarit.fi

Urbaani Unelma 6.-10.8.2008
pääkaupunkiseudulla
Tunnettuja bändivieraita, vauhdikkaita tanssi- ja videoesityksiä, kotija ulkomaisia puhujavieraita ja paljon muuta! Osallistu tapahtumaan
päivisin ympäri pääkaupunkiseutua
ja iltaisin Helsingin Jäähallissa.
Voit myös mennä mukaan tiimeihin,
talkoolaiseksi, esirukoilijaksi tai
kampanjakummiksi.
www.urbaaniunelma.com/helsinki

Nimikilpailu!
Nyt avaamaan sanaista arkkuasi!
Täten toimituksemme julistaa avatuksi kilpailun, jossa etsimme jäsenlehdellemme nimeä. Nimen tulee olla lyhyt ja ytimekäs, mieluiten
suomenkielinen, mutta käännettävissä englanniksi. Palkintona voittajalle yksi leffalippu ja hyvä syy ottaa
aikaa itselleen!
Nimiehdotukset voit laittaa osoitteeseen: peacepa@elisanet.fi
tai tekstata nimesi kera:
050-3277 054

Toimitus ei vastaa tapahtumien muutoksista. Osaan on pääsymaksu, lisätiedot tapahtuman netistä.
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Piispa

siunaavin yhteistyöterveisin,

Rakkaat! Ilmoittakaa muuttuneet yhteystietonne jäsensihteerille mahdollisimman pian, että
saamme rekisterimme ajantasalle. Tarkista myös jäsenmaksusi tilanne, jotta saisimme
jatkossakin lehden postiin ja
kehitettyä toimintaa… ;O)

Christian Artists Finland CAF
PL 79
00251 Helsinki

