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INFO

CAF-JÄSENLEHTI 1/2009
Toimitus:
Satu-Marianne Piispa
Suksisepäntie 8 B 27,
50160 Mikkeli
puh. 050-3277 054
e-mail: peacepa@elisanet.fi
Toimitustiimi:
Kirsi Maria Mustonen
Arto Vuorela
Painopaikka: Juutiprint, Hki
Painomäärä: 220
Kansi ja taitto: maalaus Pirkko
Mäkelä, julisteen layout Tapio Rantanen, taitto Piispa
Tämän numeron avustajat:
Helen Hiles, Kaisu Rissanen
Julkaisupäivät 2009:
14.2., 1.6., 1.9. ja 1.12. Toimitus
pidättää oikeuden muutoksiin.
Aineiston palautus:
viimeistään 2 viikkoa ennen julkaisupäivää. Teksti docmuodossa, digitaalikuvat jpgmuodossa, resoluutio minimissään
300 dpi.

PÄÄKIRJOITUS

Satu-Marianne Piispa.

He-heiiii! Ihana, ihana auringonpaiste on alkanut jälleen tuoda valoa pimeyteen. Talvessa on omat
hauskuutensa, mutta kyllä on ihanaa kun saa odottaa lumen sulamista ja luonnon heräämistä.
Kiitos teille, että olette päivitelleet
ja hoidelleet jäsenmaksujanne.
Tuollainen ”muistuttelu” ja ”kehottaminen” on siunaantunut minulle
kuin Manulle illallinen, johtuneeko
savolais-karjalaisista juuristani…
Tällä kertaa toisin tiedoksenne jo
pitkään vaivanneen resurssipulan… Tarvitsemme kipeästi apua
jäsenrekisterin hoitamiseen, websivujen ylläpitoon ja rahastonhoitajan tehtävään.
Nyt tehtävät ovat kasautuneet
vain muutaman ihmisen hartioille.
Rahastonhoitajana toimii henkilö,
joka on pestissä hyvästä sydämestään, josta debetit ja kreditit ovat

kuitenkin melko kaukana. Hän tarvitsisi vapautuksen tehtävään, jossa voisi palvella Herraa omimmalla
tavallaan. Niinikään web-master ja
jäsensihteeri ovat samassa paketissa lehden toimittajan kanssa.
Itse koen lehden omimmaksi alueekseni ja tahtoisin jatkaa tässä
työssä Jumalan kunniaksi, mutta
kahteen ensin mainittuun tarvitsemme mahdollisimman pian jatkajan.
Web-masterin ja jäsensihteerin
tehtävät olisi käytännöllisintä yhdistää, mutta toimivat nettiyhteydet ja
puhelin mahdollistavat myös tehtävien jakamisen kahdelle eri henkilölle. Web-hommissa tulee tietysti
osata hiukan html:ää, mutta jäsensihteerin tehtävään riittää normaali
tietokoneenkäyttötaito.
Rukoilemme ja pyydämme Sinuakin rukoilemaan, että Jumala toisi
nämä kaksi tai kolme ihmistä joukkoomme, sillä muuten toiminta ei
ajanoloon pysty jatkumaan jouhevasti. Jos koet itse voivasi olla mukana CAF:n työssä niin hienoa,
mutta jos et, niin pyydämme Sinua
tutkailemaan tuttavapiiriäsi ”sillä
silmällä”. Pestauksista kerron mielelläni lisää, soita 050-3277 054 tai
kirjoita peacepa@elisanet.fi
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kuva: Samu Vuorela, 3 v

PUHEENJOHTAJALTA

Kaksi teemaa on ollut mielessä
viime aikoina: 1) Mielenkiintoisia
aktiviteetteja on tulossa, osallistukaapa ihmeessä 2) Aralla mielellä olevat kristityt taiteilijat
Suomessa.
Äänentoiston ym. esiintymistekniikan kurssi on konkretisoitumassa. Ei kannata antaa sen mennä
ohitse, olit sitten tarjoamassa palveluitasi taikka haluaisit oppia jotakin vaikkapa videoinnista. Samoin
mielissämme olemme, kun kuvataidenäyttely taas toteutuu. Tulkaa
immeiset ihmeessä avajaisiin, niin
tapaamme toisiamme. Itse kun en
ole mainosmies niin usein jää sellainen olo, että tärkeä asia, tapaamisten markkinointi, jää rivien väliin.
Toisekseen, viime kuukausina
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meihin on toisistaan tietämättä ottanut yhteyttä kolmisen kristittyä taiteilijaa, joilla on ollut jo jonkin aikaa
palava halu tehdä täysin ammatikseen kristillistä taidetta. Osa heistä
on muuttanut Suomeen jo vuosia
sitten. Kun vahva identiteetti ja näky ei ole realisoitunut toivotussa
määrin, pienten tilaisuuksien ja pettymysten jälkeen olo on loukkaantunut ja turhautunut. Tällaisessa
asetelmassa tuntee CAF:n pj olonsa pieneksi - minkä sitä voikaan
Suomen kysynnän pienuudelle yksittäisen taiteilijan kohdalla? Mekö
näyn olemme antaneet? Enemmänkin Jumala, ja henkilön oma
tahtotila. Miksei Luojamme sitten
ole vienyt asiaa eteenpäin? Käytännön vinkkimme siitä että kannattaisi ehkä tehdä jotakin muutakin,
kunnes haluttu reitti todella avautuu, eivät ole kovin kaivattuja. Kuitenkin muutakin tarjottavaa jää:
rukous, kohtaaminen, rohkaisu,
yhteys muihin, uudet alut ja mahdollisuudet. Nämä eivät taida ollakaan vähäisiä tekijöitä.
Armoa tähänkin päivääsi!
Arto Vuorela, pj 2009
040 590 7208,
arto.k.vuorela@gmail.com

kk
CAF-TAIDENÄYTTELY
2009

CAF:n taidenäyttely 2009 teemalla
"Rakkaus on suurin"

Näyttelyn avajaiset ovat
28.2. klo 15.00 Bullankulma
Bulevardi 16 B, Helsinki
Aukioloajat: 28.2.–29.3.2009
ainakin ti, ke, to klo 11-15. Muut
ajat ks. www.caf.fi. Näyttelyyn on
vapaa pääsy.
Näyttelyyn osallistuvat taiteilijat:
Anu Ahonen, Pirjo Asumaa, Elena
Hopsu, Mirjami Kankkunen, Kirsi
Maria Mustonen, Pirkko Mäkelä,
Marja Pietarila, Petra Renvall, Reijo
Rönkkö, Sari Saarinen, Kyllikki Tukiainen, Hanna Vallenius ja Heli
Vihersaari.

Aukioloaikoja on mahdollisuus
laajentaa maaliskuun ajan omalla päivystyksellä, vapaaehtoiset
voivat ilmoittautua Arto Vuorelalle.
Avajaisissa muillakin kuin
näyttelyyn osallistuvilla taiteilijoilla on hyvä tilaisuus tuoda esille
omaa osaamistaan. Jos sinulla
on ohjelmaa, jota voisit esittää,
ota yhteys Artoon. Avajaisiin on
kutsuttu myös median edustajia.

~**~**~**~
Esillä on maalauksia, piirustuksia
ja veistoksia. Taiteilijat käsittelevät
teoksissaan rakkautta monin tavoin
niin maallisen kuin hengellisenkin
rakkauden näkökulmista. Näyttely
on jatkoa CAF:n aikaisemmille
näyttelyille Toivo ja Suomalaisen
usko.
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RUKOUSILLAT
TAITEILIJOIDEN
RUKOUSILLAT
Ne ovat taas alkaneet! Tuomiokirkkoseurakunnan kanssa on
sovittu Taiteilijoiden rukousiltojen jatkumisesta. Paikkana on
Agricolan kirkkosali Helsingissä.
Tulkaamme Jumalan eteen yhdessä, rukoillaan toistemme
puolesta ja että Jumalan valtakunta nousee esille taiteilijoiden
ja kulttuurin keskellä. Keskinäistä yhteyttä, ylistystä, rukousta.

RUKOUSILTAINFOA:

Kokoonnumme rukoilemaan seuraavasti:
2009
ajankohdat ovat maanantai-iltoja
ja kokoontumiset klo 18-20.
(16.2.)
16.3.
20.4.
18.5.
Paikka: Agricolan kirkkosali,
Tehtaankatu 23, Helsinki
Jos et itse pääse paikalle, asioittesi puolesta esirukoillaan!
Rukouspyynnöt taiteilijoiden rukousiltoihin osoitteeseen tiimi@caf.fi
Lisätietoja:
www.caf.fi
Arto, arto.k.vuorela (ät) gmail.com
040 590 7208
tai
www.crescendofinland.org
Pauliina, papolone (ät) siba.fi
046 810 2881
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TAPAHTUMIA
KUTSU kevätkokoukseen
la 28.2.2009 klo 14.00
CAF-näyttelyn avajaisten yhteydessä.
Osoite: Bullankulma
Bulevardi 16 B, Helsinki
Esillä kevätkokoukselle kuuluvat
asiat, sekä sääntömuutosehdotus,
että hallituspaikka ml. puheenjohtajuus ei ole rajoitettu kolmeen
vuoteen.

HALLITUS 2009
Uusi hallitus on kokoontunut
ensimmäistä kertaa, ja se on
seuraavanlainen:
puheenjohtajana jatkaa Arto Vuorela, varapuheenjohtajana SatuMarianne Piispa, rahastonhoitajana Satu Helistö, sihteerinä Tapio
Rantanen, sekä hallituksen jäseniksi uusina edustajina tulivat Elina Mäntylä ja Pablo Salmes.

Tervetuloa!
Äänentoisto- ja valokurssi
Petrus församlingin kanssa Helsingissä on tarkoitus järjestää ed.
lehdessä mainittu kurssi ilmeisesti
8.-9.5. (tai 24.-25.4.). Siihen sisältyy ainakin seurakunnan omien
äänentoistolaitteiden ja uusien valojen käytön koulutus, mutta voimme myös laajentaa sitä lavastuksen, videoinnin ja korkeatasoisen
konsertin suuntaan. Eli ehdotuksia
ja palkkiotoiveita otetaan vastaan.
Äänentoistokouluttajia on jo joitain
tiedossa. Kurssi maksanee osallistujille 30 e. CAF:n seuraavaa CAFlehteä ei välttämättä tule ennen
kurssia, joten kysy tai seuraa nettiämme. Tule mukaan oppimaan ja
ilmoittaudu 040 590 7208.

MATTEUS 5:13-16

MUITA TULEVIA TAPAHTUMIA
ja täsmennyksiä:
OLE HYVÄ, JA SEURAA ILMOITUKSIAMME NETISSÄ!
www.caf.fi
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PROFEETALLINEN MAALAUS 1/3
Kirjoittaja on englantilainen taidemaalari, kuvittaja, tekstiilitaiteilija ja profeetallisen maalauksen
opettaja.
Helen Hilesin sivut netissä:
www.helenhiles.co.uk
suomennos: Piispa

Maalaaminen Jumalan kanssa
Tämä on ensimmäinen kirjoitukseni kolmen artikkelin sarjassa,
joka käsittelee taiteen, seurakunnan ja Jumalan suhdetta. Haluan
aloittaa viemällä sinut takaisin aivan aikojen alkuun.
1 Moos. 1:1-4
”Alussa loi Jumala taivaan ja
maan. ja maa oli autio ja tyhjä, ja
pimeys oli syvyyden päällä, ja Jumalan Henki liikkui vetten päällä.
Ja Jumala sanoi: ”Tulkoon valkeus”. Ja valkeus tuli. Ja Jumala näki,
että valkeus oli hyvä; ja Jumala
erotti valkeuden pimeydestä.”
Kuvittele itsesi sinne, millaista se
olisi ollut? Rakastan tarkastella luomiskertomusta lapsen silmin. Se
ihmetys ja jännitys, joka pienillä
lapsilla on kun he näkevät jotain
ensimmäistä kertaa. WAU! Kuvittele. Jumala suurimpana Taiteilijana edessään jättimäinen tyhjä
kangas. Sitten Hän, Korkein Luoja,
poimi käteensä siveltimensä ja
8

Helen Hiles

ryhtyi työhön. Hänen maalauksensa oli kuin monivärinen tulen
spektri, lumoava ilotulitus, joka valaisi tyhjyyden tilan.
Hän loi valkeuden, pimeyden,
taivaan, maan, meret, universumin.
Kun Hän oli hahmotellut ”ääriviivat”,
Hän täytti yksityiskohdat kaikenlaisilla vesi- ja maaeläimillä, moninaisilla kasveilla ja linnuilla. Hän loi
myös ihmisen omaksi kuvakseen ja
asetti hänet aivan uuden maalauksensa sydämeen.
Taiteilijana nautin suuresti tästä
kertomuksesta. Kun Hän ”maalasi”
meidät, Hän loi meidät omaksi kuvakseen, Itsensä kaltaiseksi
(1.Moos.1:27). En väitä, että olisimme Hänen kaltaisiaan taiteilijoita: Jumala teki jotain tyhjästä, me
voimme luoda jotain vain jostain,
joka on jo olemassa. Mutta tiedän,
että Hän loi minut (meidät) luoviksi
olennoiksi, jotka ovat yhteydessä
Häneen. 1.Moos.2:19 Jumala esitteli Aatamille olennot, jotka oli luonut, ja pyysi Aatamia nimeämään
ne. Tehtävä vaati Aatamin älykkyyt-
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tä, luovuutta ja mielikuvitusta. Uskon, että Jumala osoitti myös haluavansa Aatamin yhdistävän itsensä Häneen tällä hauskalla ja ilmaisevalla tavalla.
Ok, siis mitä tekemistä taiteella
on nykyseurakunnan kanssa? Kun
en ole teologi enkä taidehistorioitsija, voin tuumailla ajatusta vain henkilökohtaiselta näkökannalta. Taiteilijana voin todistaa taiteen ja
hengellisyyden olevan läheisesti
yhteydessä. Olen usein saanut tuoreita ilmestyksiä ja joskus myös
tuntenut Jumalan valtavan läheisyyden maalatessani. Olen myös
todistanut ihmisten liikuttuvan kyyneliin tai menevän sanattomiksi,
kun Jumala koskettaa heitä näiden
samojen taulujen kautta. Jos Seurakunta on uskovien yhteisön nimi
ja ”Jumala on sama eilen, tänään ja
ikuisesti” (Hebr.13:8), niin ajattelisin, että Jumala edelleen haluaa
meidän, lastensa, kanssa sen saman yhteyden, joka Hänellä oli Aatamiin.
En muista aikaa, jolloin en olisi
maalannut. Minulla on eläviä lapsuusmuistoja siitä, että istuin siskojeni kanssa ruokapöydän ympärillä.
Edessämme oli isot kasat paperia
ja paljon maalia, ja nautimme toistemme seurasta. Siinä oli jotain
ainutlaatuista, että olimme luovia
yhdessä; jaoimme toistemme inspiraation ja mielikuvituksen. Se oli
aikaa, jolloin teimme itsestämme

haavoittuvia ja opimme luottamaan toisiimme oman sisimpämme suhteen.
On ihana asia olla luova, mutta
vielä ihanampaa on olla luova
yhdessä. Se on aivan uniikki kokemus, kun seurakunta viettää
aikaa näin. Suhteita muodostuu
nopeasti, kun välillämme olevat
näkymättömät esteet häipyvät.
Kuvittele nyt, että otat Jumalan
mukaan tälle taiteelliselle foorumille. Kun me yhdessä kosketamme Jumalaa kekseliäillä tavoilla, niin olemme yhteydessä
Häneen aivan kuten toisiimmekin ja yhteytemme Häneen syvenee niin yksin kuin yhdessäkin.
Useita vuosia sitten aloin maalata Jumalalle (tai oikeastaan
Hänen kanssaan), ja siitä alkoi
uusi ja jännittävä hengellinen
matkani. Kun luovutin työni Jumalalle, siitä tuli kristuskeskeistä
ja maalauksiin tuli profeetallinen
ote. Seuraavassa artikkelissani
haluan jakaa kanssanne jotain
tuosta matkasta ja tarkastella
lähemmin ”profeetallista taidetta”
ja kuinka sitä voidaan käyttää
Jumalan Seurakunnan hyväksi
tänään.
Monin siunauksin,
Helen Hiles
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VALOKEILASSA

Kaisu Rissanen

nimi:
Kaisu Rissanen
ammatti:
taiteilija
kotipaikka: Loppi
Nainen, joka on moninaisempi
kuin moni nainen (tai mies), vai
mitä sanotte siitä, että hän maalaa,
kirjoittaa, kuvittaa, lausuu, valokuvaa, lähetysmatkailee...
- Olen aina pitänyt piirtämisestä ym. luovasta. Kun olin 15
vuotias, vastasin uskovalle tädilleni tulevaisuuden suunnitelmistani. Kun tiedän, miksi elän,
10

alan kirjoittaa. Niin teinkin! Ensimmäisen kirjani kirjoitin uskoontulostani heti sen jälkeen,
kun tulin uskoon noin 28 v sitten. Runoja oli toinen puoli. Runosuoni puhkesi saman tien. Sitten tulivat sadut ja kuvat, akvarellit...
Kuinka löydät luovuuden aina
uudestaan ja uudestaan?
- Luovuuden lähde on ehdottomasti
Kristuksessa ja siinä elävässä vedessä, joka Hänestä virtaa. Odotan aina
sieltä tulevaa inspiraatiota. Väkisin ei

VALOKEILASSA
kannata yrittää! Kaikki käy niin paljon
helpommin Pyhän Hengen johdatuksessa.
Olet tuottelias kirjailija ja taidemaalari. Millaisia teoksia olet julkaissut?
- Olen julkaissut omakustanteena
ehkä lähemmäksi 50 kirjaa ja vihkosta, myös venäjäksi, englanniksi ja
eestiksi. Teen matkoistamme matkakirjoja ( ja kerron lähetystyöstä), Raamatun opetusta, lasten tarinoita ja
etenkin runoja ja mietteitä ja myös
ihmisten elämänkertoja. Koko elämä
kaikkine mausteineen ja koko maapallo.
Teetkin paljon lähetysmatkoja,
kuinka kohteet valikoituvat?
- Olemme matkustaneet yli 40
maassa Kiinasta, Intiasta, Venäjältä,
Afrikasta ja Etelä- ja KeskiAmerikasta alkaen Turkkiin, Albaniaan, Kreikkaan ja muualle Eurooppaan, Kurdistaniin. Armeniaan. Herra
alkaa nostaa esiin näitä maita. Rukoilen usein pitkäänkin ollakseni varma kohteista. Merkkejä tulee aina ja
olen sitten ihan varma, kun on lähdön aika. Varoja tulee tarpeen mukaan. Koska lahjoitan ilmaiseksi 90
prosenttia kirjoistani, ne eivät minua
rikastuta. Tauluistani teen kortteja,
joita jakelen ulkomailla ja kotimaas-

sa. Polvityötä siis ennen kaikkea!!!
Nyt on suunnitteilla matka Mongoliaan ensi kesänä läpi Siperian. Saan
todennäköisesti venäläisen uskovan
mukaani Krasnojarskista. Olen innoissani! Teen kirjan, kuvaan ym.
ym. Rukoilkaa. Otan vastaan vinkkejä ym. matkaan liittyvää.
Missäpä muuten kulkee taiteen
ja töherryksen raja?
- Kaikki on kai "taidetta", koko inhimillinen elämämme säröineen ja kimalluksineen. Otapa erosta selvää!
Roskakori on sitä varten, että sinnekin saa viskata epäonnistuneet. Mutta keksin paremman tavan. Leikkaan
irti valokuvistani ja maalauksistani
parhaimmat ja onnistuneet palat ja
teen liimaamalla kollaaseja- skrappaan! Ei siruja heitetä pois!
Terveisesi CAF:laisille?
- Kristusruumis on YKSI ruumis. Saamme siis iloita koko
ruumiin kaikesta työstä - toinen
toisistamme. Iloitsemmehan siitäkin, että olemme toimintakykyisiä ja terveitä omassa ruumiissamme. Iloitaan ja kannustetaan toisiamme ja palvellaan
Herraa iloiten! Jeesuksen siunausta kaikille!
Kaisu Rissanen
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KEIKALLA Hollannissa...
Haastattelussa Magiel La Rivière
Hollannista. Magiel on ollut
Christian Artists Europe seminaarin järjestelyissä mukana pikkupojasta asti. Nyt hän koordinoi
koko tapahtumaa.
teksti ja kuvat: Piispa

Kertoisitko jotain Magielista?
- olen taiteilija, joka on erikoistunut muotiin. Ikävä kyllä monien
muiden taiteilijoiden tavoin en saa
elantoani pelkästään taiteesta.
Teen siis myös osa-aikaista työtä
vuosittaisen Christian Artists –
seminaarin järjestelyissä. Kevään
2009 aikana toivon voivani avata
muotiliikkeen Rotterdamissa.

Isäsi Leen La Rivière on eräs
seminaarin perustajajäsenistä.
Ensimmäinen seminaari oli
vuonna 1980, milloin sinä olit
ensikertaa mukana?
- Tulin kyllä mukaan “perustajan
lapsena”, mutta pian olin itsekin
henkilökunnassa. Niihin aikoihin
liittyy paljon hauskoja muistoja.
Olen ollut CA:ssa mukana vuodesta 1984. Viime vuosien aikana
olen ottanut vastuulleni seminaarin
logistiikan, johdon ja valmistelun.
Seminaari onkin minulle tärkein
tapahtuma koko organisaatioon
liittyen.
Mikä ajatus on CA-seminaarin
sydän?
- Meillä on muutama varsinainen
päämäärä:
* vaikuttaa kulttuuriin
* sitä varten tarvitsemme huipputason kristittyjä taiteilijoita ja opettajia
* saavuttaaksemme päämäärän CA
tuo yhteen nuoria lahjakkuuksia ja
ammattitaiteilijoita, joilla on tietotaito
* inspiraation ja motivaation synnyttäminen, joka on elinehto taiteilijoiden tulevaisuudelle ja
* kun elämme Euroopassa, CA on
merkittävä eurooppalainen tapahtu-

12

KEIKALLA Hollannissa...
hengellisen toiminnan ohelle otettiin myös ”arkielämän” alueita.
1993 – tähän päivään: päivittäisohjelmaan tuli mukaan hyvin käytännönläheinen aihe, jossa autetaan ymmärtämään kristityn taiteilijan asemaa nykymaailmassa ja
erityisesti eurooppalaisessa kontekstissa.
1998 mukaan tulivat mediataiteet
2002 otimme mukaan työpajat eritasoisille opiskelijoille. Nykyisin on
olemassa ”aloittelijoiden” sekä
”edistyneempien” tasot rinnatusten.
Millaisia ihmisiä seminaareihin
osallistuu?

ma. Historia todistaa, että monet
ovat saaneet inspiraation ja lisäkoulutusta CA:n ansiosta.
Vuoden 2009 seminaari on jo
29:s, kuinka se on vuosien varrella muuttunut?
- 1981-1984 kasvua kaikkiin musiikin suuntiin
1984-1986 mukaan tulivat kaikki
esittävät taiteet
1986-1989 mukaan visuaaliset taiteet
1989-1992 sisältö muuttui niin, että

- Siellä on oikeastaan viidenlaisia
osanottajia:
* ne, jotka haluavat pätevän opastuksen tiettyyn taidemuotoon (suuri
apu itseoppineille)
* ne, jotka opiskelevat tiettyä taidemuotoa
* ne, jotka ovat jo päättäneet opintonsa, mutta haluavat vielä syventää osaamistaan
* ne, jotka haluavat eurooppalaista
näkökulmaa
* ne, jotka etsivät inspiraatiota
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KEIKALLA Hollannissa...
Mitä seminaareissa tapahtuu?
- meillä on viisi työpajavuoroa
päivässä, kukin 1,5 tuntia; kokoontuminen aamupäivällä vuoden teeman mukaisen aiheen ympärillä
keskustellen; keskusteluryhmiä;
”FutureStage” eli paikka, jossa taiteilija voi näyttää kykynsä ja hän
saa siitä palautetta ja ohjausta; ateriointia; aamuhartaudet kappelissa;
joka ilta spektaakkelimaisia esityksiä kahdeksalta eri taiteilijalta tai
kahdeksasta eri taidemuodosta.
Viikon päätämme aina perinteiseen
iltagrillaustapahtumaan.
Kuka voi hakea opettajaksi seminaariin?
- opettamaan hakevan tulee olla
ammattilainen, jolla on kyseisen
taidemuodon tutkinto, hänellä tulee
myös olla joidenkin vuosien kokemus. Hänen tulisi olla inspiroiva ja
kykenevä tuomaan opetukseensa
eurooppalaisen näkökulman.
Terveisesi CAF:laisille?
- terveiset Christian Artists Europen perustajaisiltä ja –äideiltämme
rakkaille ystävillemme kaukaiseen
Suomeen. Kun talvenne ovat pitkiä,
kylmiä ja pimeitä, niin tulkaa CA–
seminaariin Hollantiin nauttimaan
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ihanasta ilmastosta, joka voi muuttua tunnin välein… Toivottavasti
näemme CA-seminaarissa, se tulee tänäkin vuonna olemaan todella
upea!
Magiel La Rivière

CA-SEMINAARI 1.-6.8.2009
Jälleen on tulossa ainutlaatuinen
seminaari! Jos haluat ilmoittautua
osanottajaksi tai työpajan vetäjäksi,
voit katsoa tietoja tapahtuman nettisivuilta www.christianartists.org
tai kysyä asiasta CAF:n
Arto Vuorelalta p. 040 590 7208.
Seminaari on upea kokemus
huipputason iltaesityksineen ja ammattilaistason työpajaopetusten
suhteen. Myös ympäristö on inspiroiva, vuosisatojen takainen linnan
ympäristö. Majoitusvaihtoehtoina
hotellimajoitus täysylläpidolla tai
esim. telttapaikka camping-alueella
seminaarikeskuksen vieressä. Koe
mahtava luovuuden ja Herran läsnäolon elämys!
Toivon, että saan toivottaa mahdollisimman monet teistä ensi kesänä Hollantiin!
t: Piispa

KIRSI MARIAN KIRJAHYLLYSTÄ
malaa.

Kirsi Maria Mustonen
JONI EARECKSON TADA: JUMALA JOTA RAKASTAN
(Aikamedia Oy, 2005)

Karas-Sana julkaisi Jonin ensimmäisen kirjan suomeksi vuonna
1976. Tässä ”Joni” –nimisessä kirjassa kerrotaan miten urheilullinen
nuori nainen, Joni Eareckson halvaantui sukellusonnettomuudessa
vuonna 1967.
”Jumala jota rakastan” –kirja on
vahvaa tekstiä Jonin elämästä alkaen aivan varhaislapsuudesta.
Elämään kuuluivat ratsastus ja kaikenlainen aktiivisuus maaseutuhenkisellä paikkakunnalla. Joni
osallistui koulussa juoksukilpailuihin, kuului koulunsa maahockeyjoukkueeseen ja osallistui hengellisiin Young Life- iltoihin, mutta hän
koki riittämättömyyttä uskossaan ja
sen miten usein turhamaisuus ja
muut heikkoudet valtasivat hänet.
Joni rukoili, että Jumala ottaisi hänen elämänsä käyttöönsä, että hän
voisi kokosydämisesti palvella Ju-

Halvaantuminen 17-vuotiaana oli
Jonille valtava shokki. Hän kapinoi
paljon. Joni sai kuitenkin vahvan
kipinän toimintaterapiassa ja alkoi
piirtää ja maalata suullaan. Myös
läheiset tukivat häntä kaikin tavoin.
Muistan tuosta ensimmäisestä kirjasta nähneeni joitakin Jonin piirtämiä kuvia ja ne olivat todella taidokkaita. Joni signeerasi työnsä; Joni
– PTL (=praise the Lord).
Joni uskoi myös, että Jumala voi
parantaa hänet. Kathryn Kuhlmanin
kokouksesta hän kuitenkin poistui
edelleen halvaantuneena pyörätuolissa.
Joni tutustui seurakunnassaan
vuonna 1980 Ken Tadaan, joka
halusi avioitua hänen kanssaan.
Miten paljon pyyteetön rakkaus saikaan aikaan ! Joni ja Ken tekivät
työtä yhdessä Jonin nimeä kantavan Joni and friends –säätiön kautta ja pääsivät viemään erilaisia
apuvälineitä myös Afrikkaan ja silloisen rautaesiripun taakse. He
näkivät miten Romaniassa vammaisia piiloteltiin eikä seurakunnan
kokoontuminen ollut itsestäänselvyys. Kun heidän tuomansa pyörätuolit loppuivat kesken Afrikassa,
vammaista lastaan kantanut äiti ei
masentunut. Hän tiesi, että Joni
tulisi uudelleen pyörätuolin kanssa
kun hän oli sitä rukoillut.
www.joniandfriends.org
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KULKURIKISSA JA PRINSESSA
Sanovat minua kulkurikissaksi,
vaikka en minä oikeastaan mikään kulkuri ole. Mutta koska
emäntäni prinsessa Amanda kuljettaa minua mukanaan joka puolella maailmaa, niin minustahan
tuli "kulkuri"! Nyt en enää muuta
haluaisi ollakaan kuin Amandan
oma kulkurikissa.
tarina ja kuvat: Kaisu Rissanen

Eikä Amandakaan oikeastaan mikään prinsessa ole,
vaan ihan tavallinen tyttö.
Minä näen kuitenkin kruunun Amandan päässä ja
kultahippuja hänen käsissään, ihanan prinsessan
mekon. Ihmiset ovat kai niin
sokeita, etteivät niitä huomaa.
Meillä on ollut mahtavia
seikkailuja ympäri maailmaa. Olemme kai kohta jo
kolunneet joka paikan. Niin
minusta tuntuu. Amandalla
on taipumus huomata joka
paikassa yksinäisiä ja onnettomia lapsia. Silloin meillä on tehtävää. Silloin saan
minäkin tehdä temppujani,
kehrätä ja leikkiä lasten
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kanssa. Näen, että kun Amanda
koskettaa näitä lapsia, niin hänen
käsistään sataa kultahiekkaa lasten
päälle. En sitä ymmärrä ollenkaan,
mutta niin vain käy! Amanda ei lähde minnekään, ennen kuin lapset
alkavat hymyillä ja uskoa elämän
hyviin voimiin.
Joskus emäntäni ottaa esiin ihmeellisen soittimensa - POSITIIVIN. Se on oikeastaan posetiivi,

KULKURIKISSA JA PRINSESSA
mutta Amandalle ja minulle se on
POSITIIVI! Silloin minä saan tehdä
lujasti töitä ja kääntää kammesta
kaiken aikaa. Positiivimme soi iloista säveltä. Toisesta päästä tulee
pieniä lentolehtisiä, joissa on hauskoja ja iloisia asioita. Mistäkö tiedän? En osaa lukea, mutta lasten
ja aikuisten ilmeistä voin nähdä,
että he ilahtuvat. Joskus joku aikuinen käyttäytyy tosi tyhmästi ja
päästelee suustaan sammakoita.
Silloin prinsessani on hyvin, hyvin
surullinen. Silloinkin minua tarvitaan. Menen syliin, katson Amandaa silmiin ja kehrään kauneimmat
kehräykseni. Tavallisesti Amanda
on taas iloinen ja onnellinen.
Voi, olemme nähneet niin paljon.
Olemme nähneet ihmisten julmuuden. ja hyvyyden. Kuinka joku voi
hyljätä omat pentunsa ja jättää lapsensa heitteille? En voi käsittää
aina ihmisten elämää! Joku jää nälkäiseksi, joku perin likaiseksi. On
lapsia, joilla ei ole edes omaa kotia,
vaan he asuvat maan alla viemäreissä ja kauheissa rotankoloissa.
Häädän pois hiirä ja rottia ja teen
näille lapsille parhaimmat temppuni. Olenhan oppinut kaikenlaista!
Joskus emäntäni pysähtyy pitem-

mäksi aikaa. Vierailemme kouluissa, orpokodeissa, kirkoissa. Silloin
lapset saavat piirtää ja kirjoittaa
uusia lentolehtisiä positiiviimme.
Kuinka innoisaan he ovatkin. Ehkäpä joku yksinäinen lapsi saa lukea
niitä kaukana heidän kodistaan.
Amanda kertoo lapsille aina Taivaan kuninkaasta, jonka tytär hänkin on. Hän on oikeasti prisessa,
vaikka sitä ei aina päälle päin huomaakaan.
Kun Amanda tapaa eläimiä, hän
jää aina juttelemaan niille. Hän rakastaaa erikoisen paljon valkoisia
hevosia. Yksi valkoinen hevonen
seurasi Amandaa pitkät matkat.
Taisimme matkustella silloin kaukana Mongoliassa. Vaikka se oli villihevonen, otti se meidät selkäänsä
ja silloin sitä paineltiin pitkin aroja ja
kukkuloita. Voi kuinka meillä oli
hauskaa.
Amanda kertoi lapsille ja hevosille, että hänen ja meidän ihmisten
oikea Kuningas tulee pian takaisin
maan päälle. Silloin hän ei enää
synny eläinten keskelle seimeen,
vaan ratsastaa valkoisella hevosella niin kuin suuren kuninkaan sopiikin. Oi, kuinka minä rakastan tuota
kertomusta!!
17

KULKURIKISSA JA PRINSESSA
Tiedän, että se on ihan totta.
Silloin alkaa uusi aika täällä
maapallolla, jossa nyt on vielä niin
paljon kurjaa. Sodatkin loppuvat. Ja
silloin ihmiset ja eläimet elävät sovussa keskenään ja kaikki ymmärtävät toisiaan. Lapsetkin voivat leikkiä leijonien ja nallekarhujen kanssa, käärmeittenkin puhetta ymmärretään. Kukaan ei
syö toinen toistaan, vaan kaikki
me syömme maan
antimia. Mahtaa se
olla mahtavan ihanaa!
"Kunpa tuo Kuningas saapuisi
pian!" huokaan
usein. Joskus meinaan olla kaikkea
muuta kuin positiivinen, kun näen,
mitä kaikkea pahaa täällä tapahtuu. Onneksi juuri
niinä surkeina hetkinä Amanda prinsessa alkaa soittaa
ihmeellistä positiiviaan jaa saa minut heti hyvälle
18

tuulelle. Elämä on oikeastaan ihanaa - jokainen päivä on uusi seikkailu. Eikä se riipu edes siitä, kuljeskelemmeko me pitkin maita ja
mantuja vai pysymmekö sisällä kotona kotilieden lämmössä. Sen pituinen tämä juttu!

ILMOITUKSIA
KIERRÄTYSTAIDETTA
SYDÄMELTÄ SYDÄMELLE
2.3.-31.3.2009 Luvia
Ilkka ”Ile” Lehtosen metallitaidetta kierrätysmateriaaleista
Luvian kunnanvirastossa
osoitteessa Kirkkotie 17,
29100 Luvia
TERVETULOA!

Lehdessä nro 4/08 oli juttu
sierra leonelaisesta muusikosta Joseph Bangurasta.
Joseph on mahdollisesti tulossa ensi kesänä myös Suomeen, ja häntä voi kysyä seurakuntiin yms. yhteisöihin
esiintymään ja/tai kertomaan
elämästään ja uskostaan.
Yhteyshenkilö Suomessa on
Piispa, puh. 050-3277054.

Kutsumus-seminaari
Crescendo Finlandin järjestämä
seminaari Kutsumus pidetään
Helsingissä la 18.4.2009. Seminaari alkaa klo 12-17 seurakuntasalissa (Korkeavuorenkatu
10 E, II krs.) osuudella, jossa
mukana ovat Airi & Beat Rink ja
laulaja Kaija Nuoranne. Johanneksen kirkon iltajuhlassa klo 18
(Korkeavuorenkatu 12) ovat
mukana Franz Mohr ja pianisti
Risto Lauriala. Pääpuhuja Franz
Mohr (www.franzmohr.com) on
varsin tunnettu opettaja, luennoitsija ja Steinway & Sons yhtiön konserttiteknikko 1962 1992. Lisätietoja
www.crescendofinland.org.

JEREMIA 1:7, Sinulle!

Skotlantilainen Monique
Sliedrecht tulee Suomeen
konferenssimatkalle toukokuun lopulla, ja hän olisi kiinnostunut pitämään Suomessa
kuvataidenäyttelyn. Moniquen
kotisivujen osoite on
www.moniquesliedrecht.com
Jos olet kiinnostunut esimerkiksi yhteisnäyttelystä hänen
kanssaan, voit ottaa yhteyden
suoraan häneen osoitteeseen
msliedre@hotmail.com
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