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arto.k.vuorela@gmail.com  

Jäsensihteeri: toistaiseksi Arto 

Vuorela  
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20€ / yksityinen henkilö                       

15€ / puoliso, opiskelija                      

50€ / yhteisöt, ry:t, yritykset, kanna-

tusjäsenet                             
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PÄÄKIRJOITUS 

   hei rakkaat, 

   Korinttolaiskirjeessä Herra sanoi 

Paavalille: ”Minun armossani on 

sinulle kyllin; sillä minun voimani 

tulee täydelliseksi heikkoudes-

sa.” (2.Kor.12:9) Olen oppimassa, 

että suurin tyydytys ei välttämättä 

tulekaan siitä, että on mahdollisim-

man tehokas ja pätevä mahdolli-

simman monessa asiassa. Olen 

aina ollut hyvin kiinnostunut mitä 

erilaisimmista tehtävistä. Olen teh-

nyt radio-ohjelmia, kääntänyt ja 

tekstittänyt tv-ohjelmia, tehnyt teat-

teria, toiminut tulkkina, ollut tuki-

vanhempana koulukotinuorille, 

opiskellut sitä sun tätä. Viime vuo-

sina olen toiminut CAF:ssa hyvin 

erilaisissa tehtävissä. 

  Nyt Herra on hyvyydessään anta-

nut minulle yrityksen, jota minun 

täytyy keskittyä ”ylläpitämään”. Yri-

tykseni ydinryhmä muodostuu per-

heestäni, jolle todella ei jää paljoa 

aikaa, varsinkin kun puhutaan yh-

den vanhemman taloudesta. Yrityk-

seni ”ulkoryhmä” muodostuu sitten 

varsinaisesta yritystoiminnasta, 

jossa otan aivan ensi askeleita, ja 

se on haasteellista!    

   Seuraavassa vuoden vaihteessa 

moni asia CAF:ssa muuttuu, lue 

tarkemmin sivulta 6. On ollut pitkä 

tie ymmärtää, että arvoni ei ole kiin-

ni siinä mitä ja kuinka paljon teen, 

vaan mitä olen. Tuntuu niin hyvältä 

kun huomaan, että maailma todel-

lakin pyörii edelleen vaikka omat 

elämäntilanteeni muuttuvat. Tuntuu 

niin hyvältä kun huomaan, miten 

paljon Isä haluaa ja voi minulle an-

taa kun rauhoitun Hänen läsnä-

oloonsa ja kuuntelen, mitä Hän ha-

luaa sanoa. Miten suuri Hänen ar-

monsa on, ja se pysyy iankaikki-

sesti!  

siunauksen sateita, 

Piispa    

Satu-Marianne Piispa. 
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Itsekriittisesti mutta raken-

tavasti ylistyksestä 

 

   Ylistystä on jo käsitelty aiem-

missa lehdissä. Jatkan hieman 

teemaa. En ole totutellut ajatte-

lemaan, että musiikki rajoittuisi 

vain ylistykseen, enkä taida ha-

lutakaan. Kristittyjen kokoontu-

misissa musiikilla voi olla tosi 

monia rooleja – voihan? Joissain 

seurakunnissa puhutaan tyyliin 

että "kuka vetää ylistykset" eh-

kä siitä loogisesta syystä, että 

muuta musiikkia ei ole. Ja vaik-

ka tämä huomattaisiin ja todet-

taisiin, se ei välttämättä johda 

toimenpiteisiin! Sitä on vaikea 

ymmärtää. Vastaavasti olisi 

kumma, jos puhuttaisiin vain 

"ehtoollistaustaryhmästä", kos-

ka musiikkia ei muuhun käytet-

täisi. Muita musiikin rooleja voi-

sivat olla yhteislaulu, laulusäe 

rukousten välillä, meditatiivinen 

instrumentaalimusiikki hiljaisine 

hetkineen, juutalaistyyliset yh-

teiset tanssit, tervetulo- tai läh-

tömusiikki, visualisaatioita 

(kuvataidetta/teatteria) tai saar-

naa tukeva musiikki, raamatun-

jakeita tukeva musiikki, iloinen 

meno, surullisemmat laulut kai-

pauksesta tms., tarinan tai ope-

tuksen kertovat laulut, erityyli-

set esitettävät teokset, työhön 

rohkaisevat laulut, evankelioivat 

tai lohduttavat laulut, onnentoi-

votukset jne. – eihän tuossa ol-

lut vielä kaikki! Alaa opiskelleet 

voisivat lisätä muutamia.  

 

   Ylistys on tärkeää ja raama-

tullista. Mutta musiikkitiimi joh-

taa läsnäolijoita muuhunkin kuin 

lauluun. Eikä vain ylistykseen ja 

palvontaan, vaan myös uskomi-

seen, Jumalan tuntemiseen, 

kuulemiseen, ymmärtämiseen, 

tottelemiseen, häneltä kyselemi-

seen, kertomaan hänelle mur-

heemme, jne. Ja muiden ihmis-

ten kohtaamiseen konkreettises-

ti. Ylistys ei minusta ole toiminto 

tai termi joka pitäisi sisällään 

kaiken tarvittavan. Ylistys viittaa 
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useimmiten yhteen funktioon (ja 

lähes yhteen tyylilajiin). Joskus 

myös tuntuu siltä että ylistystii-

mi pumppaa itseään ja muita 

tuntemaan jotakin, mitä tahan-

sa. En haluaisi, että Pyhän Hen-

gen läsnäoloksi kutsutaan jo-

tain, mistä muusikko käyttää 

nimeä hyvä sovitus tai äänimies 

subwoofer. Myös sanoitukset 

voivat olla hämmentäviä. Eräs 

kitaraoppilaani tuumasi, ettei 

oikein jaksa kuunnella ylistys-

musiikkia nykyään, siinä kun 

lauletaan niin paljon että minä, 

minä... 

   Keväällä harjoittelimme erään 

sellistin kanssa ylistyshenkisiä 

lauluja, ja hänkin kertoi käyttä-

vänsä ylistyksen sijaan tietoi-

sesti sanaa musiikki. Ja hieman 

aiemmin hän oli valinnut musiik-

kia lapsettomien iltaan... Ehkä 

kehotuksen "kiittäkää joka tilas-

sa" tulisi olla mielen pohjavire 

eikä käyttäytymisen muotti. Mu-

siikki tai muu taide voi valottaa 

Sanaa ja asioita eri puolilta ja 

eri tyyleillä - tämä ei ole pakko 

vaan laajasti käytetty mahdolli-

suus.  

Arto Vuorela 

pj CAF 2009 

Rajan ihme -                     

Lasten Raamattupuisto     

Kodintie, Särkisalmi, Parikkala 

http://uk.geocities.com/

raamattupuisto 

Marja Pietarilan maalauksia 

”JUMALA LOI AURINGON 

KUUN...” 

Avoinna kesäkuukausien ajan 

ma-pe klo 11-16 

tiedustelut:                           

044-2716418/ Riitta Ahvonen 

Nuorten Life09-taideleiri  
 
"Next Generation Institute of Arts, 
Science, Action & Faith!" Ryt-
tylässä 25.7.–2.8.2009: www.nm.fi 

VI. International Crescendo Sum-
mer Institute of the Arts  
 
in Hungary, July 27- August 10, 
2009. www.crescendo.org 

Kirkkopäivät Jyväskylässä  
 
21.–23.8.2009. CAF mahdollisesti 
jakaa esittelypöydän. Tulisitko sil-
loin päivystämään? 
www.kirkkopaivat.fi 
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ILMOITUS 

Apuvoimia tarvitaan 
 
   Jään pois hallituksesta vuoden 
2010 alusta. Meillä on adoptoitu, 
vilkas 5-vuotias poika, joka kaipaa 
huomiota. Muussa vuorovaikutuk-
sessa sitten joskus tuntuu, että 
vaikka sanoisin tai kirjoittaisin että 
"ilma on kaunis", se saattaa kuu-
lostaa piikikkäältä vaikkei sitä olisi. 
Jonkinlaista väsymistä varmaan 
esiintyy, ehkä siksi nukahdan 
joskus pojan kanssa itsekin, ja olen 
farkut jalassa koko yön jos en jaksa 
vaihtaa. Asioita ei pysty hoitamaan 
juurikaan. Järkeistetään hieman 
elämää ja ollaan välillä lähinnä rivi-
jäsen.  
 
   Muitakin tukitoimia ry:ssä tarvi-
taan. Myös Satu-Marianne luopuu 
tehtävistään 2010 alusta. Hän 
aloitti yrityksen ja keskittyy jatkossa 
perheensä ja elinkeinonsa hyvin-
vointiin.  
 
   Toisin sanoen seuraavat pestit 
tulevat lehden ilmestymispäivästä 
lähtien “hakuun”: 
 
   Puheenjohtaja: pj:n hommat 
eivät vaadi mitään erityistä, 
vilkuilee kalenteria välillä ja laittaa 
asioita vireille. Ja vinkkejä voimme 
me entiset pj:t aina antaa. Niin että 
tervetuloa hallitukseen mukaan. 
 
   Varapuheenjohtaja: todella, 
varalla. 

   Jäsensihteeri:  
js:n työtä osaa tehdä jokainen joka 
osaa käyttää hieman tietokonetta 
(taulukkosovellukset, sähköposti, 
tiedostojen hallinta).  
 
   Webmasterin hommat liittyvät 
läheisesti jäsensihteerin käsitte-
lemiin asioihin, joten aina parempi 
jos henkilö olisi sama ainakin 
jäsentietojen osalta. Nettiä voi hoi-
taa kyllä monikin henkilö osavas-
tuin.  
 
   Jäsenlehden postitus on rajattu 
homma. Yhdistyksellä on olemassa 
postilokero Helsingin Töölössa, 
mutta se vaatii säännöllisen 
tarkistuksen. Käytännössä käte-
vintä lienee, että yhdistyksen viral-
linen osoite on esim. puheenjohta-
jan tai jäsensihteerin osoite.   
 
 
Arto Vuorela, pj 2009 
S-M Piispa, vpj, jäs.siht., web-
master, päätoim. 2009 
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 KURSSEJA 

MUITA TULEVIA TAPAHTUMIA 

ja täsmennyksiä: 

OLE HYVÄ, JA SEURAA ILMOI-

TUKSIAMME NETISSÄ!  

www.caf.fi 

 

PSALMEJA MAALATEN          

KUVATAIDEKURSSI  

Hakavuoren kirkossa               

Aino Ackten tie 14  

aika: la-su 12.9.-13.9.2009        

klo 12-16  

Tule virkistymään hengellisesti ja 

maalaamaan psalmi-aiheisia tai 

muita hengellisiä maalauksia.   

Maalausta, keskustelua ja maalaa-

misen opastusta.  

Kurssi sopii kaikenikäisille sekä 

vasta-alkajille että aiemmin harras-

taneelle. Alle 10 v. lapset aikuisen 

seurassa. Kurssilla on mahdolli-

suus saada palautetta myös itse-

näisesti tehdyistä töistä - otathan 

ne mukaan. Tuo kurssille omat 

maalausvälineet ja Raamattu.  

Opettaja taidemaalari Elena Hop-

su. Hinta 40 €, lapset aikuisen seu-

rassa ½ hintaan.  

Sitovat ilmoittautumiset 5.9.2009 

mennessä:  

kurssi.ilmoittautuminen@suomi24.fi                                

tai 050 583 6582.  

Tervetuloa koko perheen voimin! 

 

Ystävyyden Majatalossa  

on mahdollista pitää taidekoulutus- 

ym. kursseja.  

Muuta:                     

7.–9.8. Elojuhlaviikonloppu          

ml. Nu Transit -improvisaatioesitys 

uudella kelluvalla esiintymislavalla. 

Daniel alkoi kirjoittaa teoblogia 

väkivallasta ja siitä pelastumisesta. 

 Ks. www.ystavyydenmajatalo.fi ja 

www.teoblogi.com  



8  

 

PROFEETALLINEN MAALAUS 2/3       

   Kirjoittaja on englantilainen 

taidemaalari, kuvittaja, tekstiili-

taiteilija ja  profeetallisen maala-

uksen opettaja. 

Helen Hilesin sivut netissä: 

www.helenhiles.co.uk 

suomennos: Piispa 

   Mitä on profeetallinen taide? Millä 
tavalla se hyödyttää seurakuntaa? 
Näihin kysymyksiin yritän tässä 
artikkelissa vastata. 

   Olen huoman-
nut, että taide 
voidaan jakaa 
kahteen ryh-
mään: taitee-
seen, jolla on 
ääni, ja taitee-
seen, jolla ei 
sitä ole. Moni 
taide on tehty 
miellyttämään 
sekä katsojaa 
että taiteilijaa. 
Tämä taide on 
kaunista ja sillä 
on miellyttävä 
esteettinen ar-
vo. Usein kau-
nistamme sei-
nämme ja takanreunuksemme or-
namenteilla ja kuvilla, joiden tehtä-
vä on pelkästään ilostuttaa meitä. 
Tämän taiteen luen siihen ryh-

Helen Hiles 

mään, jolla ei ole ”ääntä”. On ole-
massa toisenkinlaista taidetta: sel-
laista, joka puhuu. Tällä taiteella on 
viesti, jonka taiteilija haluaa esittää. 

Toisinaan viesti 
on näkyvä, toisi-
naan piilotettu – 
mutta se on siel-
lä. Edellisessä 
artikkelissani 
”Maalaaminen 
Jumalan kanssa” 
toin esille eron 
kun maalataan 
Jumalan kanssa 
tai Jumalalle. 
Kun maalaan 
Jumalalle, tuotan 
maalauksen, 
jolla on ”minun 
ääneni”. Niissä 
on viesti minulta; 
ne esittävät mi-
nun omia ajatuk-

siani ja tunnetilojani. Kun maalaan 
Jumalan kanssa, annan Jumalan 
Hengen vaikuttaa, annan siis Ju-
malan tarkoitusten tulla näkyviin. 

’His Love’ by Helen Hiles 
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PROFEETALLINEN MAALAUS 2/3             

Tämänkaltaisen taiteen määrittelen 
”profeetalliseksi taiteeksi”.  

   Raamattu pursuaa tekstiä, missä 
Jumala puhuu meille luovasti. Hän 
neuvoo Besalelia, käsityöläistä, 
joka vastasi tabernaakkelin run-
saista koristuksista, (ensimmäinen 
henkilö, jonka mainitaan olleen 
täynnä Pyhää Henkeä), ja Hesekie-
liä profeetallisilla näyillä. Jumala 
kommunikoi heidän kanssaan 
(kuten meidänkin) luovasti. Jumala 
käyttää runoutta, proosaa, kuvia, 
näkyjä, unia, jne., kaikkia näitä saa-
dakseen meille viestin perille ja 
saadakseen meihin kosketuksen. 
Uudessa Testamentissa näemme, 
kuinka Jeesus käyttää kuvallista 
kieltä selittääkseen asioita. Kun 
Hän selittää ”Taivasten Valtakun-
nasta”, joka on ymmärryksemme 
yläpuolella, Hän vertaa sitä sellai-
seen, joka on mielikuvituksemme 
hallittavissa. Jumala ottaa hiukan 
sydämeltään ja antaa sen meille 
pikkuisina suupaloina, jotka meidän 
rajoittunut ymmärryksemme kyke-
nee pureskelemaan.  

   Inspiraatio profeetallisiin maa-
lauksiini tulee monin tavoin. Joskus 
se tulee hengellisten tapahtumien 
kautta, kuten rukouksen tai ylistyk-
sen, ja toisinaan aivan arkipäivän 
askareiden aikana. Joskus koko 
idea vain tupsahtaa mieleeni, jos-
kus taas idea ottaa hieman aikaa 
kehittyäkseen. Mistäkö tiedän, että 
se on Jumalalta? Vastaus on yksin-

kertainen. Mielikuva ei anna mi-
nulle rauhaa, itse asiassa se 
vain vahvistuu ja kasvaa, kunnes 
minusta tuntuu, että pakahdun. 
Kun sitten teen itse maalausta, 
tunnen usein Jumalan läsnäolon 
ja kun saan sen valmiiksi, olen 
valtavan kiihtynyt.  

   Yksi ensimmäisistä profeetalli-
sista maalauksistani oli ”His Lo-
ve” (’Hänen Rakkautensa’). Se 
on kuva, joka esittää ristiinnaulit-
semista hieman epätavallisesta 
näkökulmasta. Se kuvaa tapah-
tumaa Jeesuksen oikealla puo-
lella ristissä roikkuvan rikollisen 
silmin (Luukas 23). Minulla tällä 
kuvalla on monia tulkintoja. Mitä 
Jeesus yrittää sanoa pitäessään 
kättään ojennettuna meitä kohti? 
Onko se Hänen kätensä vai Hä-
nen silmänsä vai veri, jonka Hän 
vuodatti meille? Haluaako Hän 
meidän vastaavan, ja vastaam-
meko me kuten tuo rikollinen, vai 
se, joka oli Hänen vasemmalla 
puolellaan? Se on ajatuksia he-
rättävä kuva. Ihmiset ovat rakas-
taneet sitä, vihanneet sitä, joutu-
neet ihmetyksen valtaan ja itke-
neet sen nähdessään. Mikä si-
nun vastauksesi on? 

   Näihin maalauksiin ei koskaan 
ole oikeaa tai väärää tulkintaa. 
Niiden merkitys voi jäädä epä-
selväksi, kun taas toisilla maala-
uksilla voi olla aivan selkeä seli-
tys. Mutta jos opimme hiljenty-
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PROFEETALLINEN MAALAUS 2/3       

mään niiden suhteen, avaamme 
itsemme uudenlaiselle hengelliselle 
kommunikoinnin lähteelle. Kun vie-
tämme hieman aikaa näiden kuvien 
kanssa, ne alkavat avautua. Ensim-
mäisen kerran kun näin näiden 
maalausten vaikutuksen, olimme 
kotikokouksessa. Vietimme muuta-
man hetken hiljaisuudessa, ajatel-
len ”To Seek His Face” (’Etsikää 
Hänen kasvojaan’) –maalausta ja 
sitten aloimme jakaa sitä, mitä tun-
simme Jumalan meille puhuvan. Se 
oli todella nautittava ja mieltäylen-
tävä kokemus, joka johti meidät 
ihanaan rukous- ja ylistyshetkeen.  

Monin siunauksin, 

Helen Hiles  

helen.hiles@yahoo.co.uk  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘To seek His Face’             

by Helen Hiles 
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BF 2009 

   BF on järjestetty Suomessa nyt 

kolme kertaa, ja minäkin sain tänä 

vuonna olla mukana. Tapahtuma 

on melko massiivinen ottaen huo-

mioon kaiken taustatyön ja yleisö-

määrät. Tänä vuonna paikalla arvi-

oitiin torstai-iltana olevan jopa       

10 000 henkeä !  

   Tapahtuman luonne selvisi minul-

le vasta hiljan. Vuosittain valitaan 

teema ja siihen sisältyvät monet 

kanavat. Tänä vuonna kanavissa 

opettivat mm. Claudio Freidzon, 

tapahtuman alkuunpanija Arlen 

Salte, Stephen Khoury, Hannu 

Takkula, Bjarne Kallis, Bryan 

Schindel, Tom Kraueter... Myös 

musiikilla on suuri osuus, nyt sitä 

johtivat mm. Johanna Särkkälä ja 

Pekka Hautakangas.  

   Tuoreena yrittäjänä itse osallis-

tuin kanavaan  ”Miten yhdessä se-

lätämme laman?”. Puhujina olivat 

mm. Takkula ja Kallis, mutta henki-

lökohtaisen vaikutukseen minuun 

teki Halpahalli-ketjun perustaja Es-

ko Ylinen: aivan ihana, rohkea veli 

Kristuksessa! 

BREAK FORTH FINLAND 2009 

      - LÄPIMURTO ELÄMÄÄN 

  20.-21.5.2009 Tampere, Pirkkahalli 

   Kieltämättä kohokohta kuitenkin 

oli amerikkalaisen Michael W. 

Smithin konsertti. Kymmentuhat-

päinen yleisö nautti ja ylisti Herraa 

yhdestä suusta, ja tunnelma oli to-

della ainutlaatuinen. Mieleen jäänyt 

asia Michael W. Smithistä on hä-

nen nöyryytensä Jeesuksen ja ih-

misten edessä. 

   Tapahtuman jälkeen lauantaina 

siemailin kahvia Mikkelin torilla ja 

luin perjantain iltapäivälehteä. Siel-

lä oli kuvan kanssa juttu, kuinka 

torstai-iltana klo 17.30 maissa raju 

kevätmyrsky riepotti Tamperetta. 

Taivaalta paiskoi rakeita ja kaduilla 

oli paikoin vettä jopa 20 cm! Palo-

miehet saivat toistakymmentä häly-

tystä yllättävän vedenpaisumuksen 

tähden. Sanoin tuttavalle, että ”se 

on vähän eri meininki kun hihhulit 

pilettää, KYLÄ LÄHTEE kun Iso 

Basso on mukana!” Taisipa sitä 

paitsi olla meidän Pekka Hautakan-

gas juuri silloin ylistämässä Herraa 

tuhansien muiden kanssa.... LÄPI-

MURTO ELÄMÄÄN! 

sydämellä, Piispa  
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VALOKEILASSA 

Kukapa on Pekka? 

   Pekka on 39-vuotias Heidin avio-

puoliso, ja Sebastianin (15v) ja So-

fian (12v) isä. Asun Savonlinnassa, 

jossa olen ollut 10 vuotta luokan-

opettajana. Olen tehnyt 20 vuotta 

työni ohessa hengellistä musiikkia 

ja viime vuodet lähinnä ylistysmu-

siikkia. Viimeisen vuoden olen ollut 

Nokia Mission ylistyksenjohtajana 

kokopäiväisesti.  

nimi:            Pekka Hautakangas  

ammatti:       opettaja, muusikko                                     

kotipaikka:    Savonlinna 

Kotiseurakuntasi on Savonlin-
nan Helluntaiseurakunta. Olet 
palvellut paljon myös muualla, 
näkyvimmin Nokia Missiossa. 
Mikä mielestäsi on Mission 
tehtävä Suomessa?  
 
   Nokia Missio on evankelioiva 
lähetysjärjestö ja nyt lisäksi 
myös seurakunta. Nokia Mission 
vahvuuksia on mm. se, että työtä 
tehdään innostuneesti, johtajuus 
on uskonhenkistä ja rohkeaa ja 
kynnys tulla Nokia Mission tilai-
suuksiin tuntuu olevan matalam-
pi kuin perinteisten karismaattis-
ten seurakuntien tilaisuuksiin. 
Nokia Missio tavoittaa tehok-
kaasti suomalaisia ja tärkeim-
mällä sijalla Missiossa on aina 
se, että ihmiset löytäisivät pelas-
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VALOKEILASSA 

tys. Opetus oli mahtavaa ja jäi to-
della itämään sydämeen. Myös 
ylistyksen johtaminen siellä oli iha-
naa, koska ihmiset osallistuivat sii-
hen niin upeasti. Suomessa on val-
tava jano Jumalan puoleen ja Ju-
mala on saanut vapauttaa suoma-
laisia avautumaan, osallistumaan ja 
ottamaan vastaan. Michael W. 
Smithin konsertti veti hallin täyteen 
ihmisiä, joista valtaosa oli nuoria. 
Mahtavaa! 
 
Kuinka valmiina pidät Suomen 
luterilaisen kirkon tai vaikkapa 
helluntaikirkon maaperää 
”uudelle” ylistysmusiikille?  
 
   Ihan muutamana viime vuotena 
on tapahtunut suuri muutos positii-
viseen suuntaan. Niin monet ihmi-
set kaipaavat sitä, että jumalanpal-
veluksissa on aikaa Jumalan koh-
taamiselle, että kehitystä ei voi 
enää pysäyttää. Musiikkityylillä ei 
ole tässä enää ratkaisevaa merki-
tystä. Toivon vaan, että ylistys ja 
palvonta saavat oleellisen aseman 
kaikkien seurakuntien jumalanpal-
veluksissa ilman riitaa ja hajaan-
nusta. Tässä tarvitaan Jumalan 
antamaa viisautta ja rakkautta puo-
lin ja toisin. 
 
 

tuksen Jeesuksessa. 
 
Olet ollut mukana isoissa projek-
teissa. Takana on mm. David Wil-
kersonin, Nicky Cruzin ja Micha-
el W. Smithin vierailuja. Mitä ta-
pahtuu taustalla, ennen kuin täl-
läisten suurtapahtumien musiik-
kihommat ovat toteuttamista 
vaille valmiina? 
 
   Paljon rukousta ja valtava määrä 
työtä, josta suurimman osan teke-
vät ne ihmiset jotka eivät näy laval-
la. Tarvitaan paljon sitoutuneita 
palvelijoita esirukoukseen, suunnit-
teluun, äänentoistoon ym. tekniik-
kaan, lavastukseen jne. jne. Myös 
musiikin kokoaminen ja harjoittelu 
vaatii paljon työtä. Itse olen ollut 
kaikissa näissä tilaisuuksissa teke-
mässä ylistysmusiikkia ja ylistyk-
sessä on se upea puoli, että siinä 
sekä muusikot että yleisö keskittyy 
Jumalan kohtaamiseen, eikä siinä 
ole sellaista esiintymisen onnistu-
misen painetta kuin esittävässä 
musiikissa. Silti musiikki halutaan 
tehdä mahdollisimman hyvin. Olen 
iloinnut ammattimuusikoiden mu-
kaan tulosta myös ylistysmusiikin 
saralle.  
 
Mitä tunnelmia jäi päällimmäi-
seksi taannoisesta Tampereen 
Break Forth Finland –
tapahtumasta? 
 
   Tapahtuma oli todellinen menes-
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VALOKEILASSA 

Sinulta on juuri ilmestynyt levy 

”Taivaita korkeammalle”. Kuinka 

biisit valikoituivat?  

   Mietimme niitä yhdessä tuottaja 

Miika Tynkkysen kanssa. Halusim-

me mukaan jotain viime syksyn 

Herätys läpi Suomen –kiertueelta, 

jonka 40 tilaisuudessa eri puolilla 

Suomea moni ihminen kuuli minua 

ensimmäistä kertaa. Sitten halusin 

mukaan sellaisia biisejä, jotka ovat 

itselleni erityisen tärkeitä ja joita 

käytän paljon. Ja sitten halusimme 

pari kolme ihan uutta biisiä. Miika 

sävelsi levylle kaksi uutta ja käänsi 

yhden ruotsalaisen biisin suomeksi. 

Missä paikassa maan päällä ha-
luaisit viedä ihmisiä ylistykseen 
ja palvontaan? (kysytään konk-
reettista paikkaa; Jumalakin 
saattaa lukea haastattelun, siis 
anna mielikuvituksen len-
tää! ;O) ) 
 
   Paikka yli kaikkien muiden on 
Jerusalem. Afrikassa voisi kuvitella 
olevan aika hyvä meno päällä. 
Upeaa voisi olla myös luonnon-
kauniilla paikoilla, kuten vuorten 
huipuilla, esimerkiksi Alpeilla. Ja 
sitten tietysti rakkaassa Savonlin-
nassa ja Tampereen Missioilloissa. 
 
 

 Mikä biisi sinua juuri nyt kosket-
taa? 
 
   Nyt tietysti mielessä pyörii       
Michael W. Smithin biisit ja niistä 
erityisesti Deep in Love with You ja 
Grace. ”All I have is all from You 
and all I want is all of You..” “I’m 
deep in love with You Abba Father, 
I’m deep in love with You Lord. My 
heart, it beats for You, precious 
Jesus. I’m deep in love with You 
Lord.”  
 
Terveisesi CAF:laisille? 
 
   Rakastakaamme ja kunnioitta-
kaamme toisiamme. Koitetaan vält-
tää kaikkea negatiivista toistemme 
työn kritisoimista, pahan puhumista 
jne. Ja päinvastoin tehdään siitä 
parannus ja sitoudutaan siunaa-
maan ja tukemaan toisiamme. 
Olemme Jumalan perhettä, sisaria 
ja veljiä ja meillä on sama mahtava 
päämäärä, rakentaa Jumalan valta-
kuntaa ja olla perillä siellä kerran 
yhdessä mahdollisimman monen 
muun kanssa. Kun me lopetetaan 
toistemme ampuminen ja suunna-
taan aseet vihollista kohti, alkaa 
todella tapahtumaan! Olkaa siunat-
tuja!  
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KIRSI MARIAN KIRJAHYLLYSTÄ 

      Kirsi Maria Mustonen 

Liisa Seppänen:  

Kelttiläisillä poluilla  

(Kirjapaja 2008) 

 

   Yksinkertaisuus, vieraanvarai-
suus, ”pyhä arki”, kevyt hierarkia.  
Tässä vain pieniä esimerkkejä kelt-
tiläisestä kristillisyydestä.  

Liisa Seppänen vietti sapattivuot-
taan kelttiläisen kristillisyyden läh-
teillä Skotlannissa ja Irlannissa.  
Hän avaa lukijalle hienon maailman 
esitellen ystävänsä kelttiläisyyden 
historiasta; Aidan, Cuthbert, Pat-
rick, Brigid, Herbert, Bede, Colum-
ba ja Hilda. He olivat kelttien pyhi-
myksiä; parantajia, profeettoja ja 
tiennäyttäjiä Kristuksen luo. Bede 
talletti tarinoita ja oli kirkkohistorian 
isä. 

   Ionan pienellä saarella, jossa 
olen itsekin käynyt, oli kelttiristejä 
aikoinaan 360 kappaletta. Uskon-

puhdistajat näkivät ristien eläimelli-
sissä solmuissa ja koristekuvissa 
pakanuutta ja hävittivät ne lähes 
kokonaan saarelta.  Ristissä kuva-
tut pedot yhdessä Danielin, Iisakin 
uhrauksen, Marian ja Jeesus –
lapsen kanssa avasivat lukutaidot-
tomalle kansalle Raamatun maail-
maa.  Siitä alkoi usein myös evan-
keliumin oppitunti. 

   Kelttiläisyydessä luovuus oli suu-
ressa arvossa. 

   Heidän maanläheistä ja raikasta 
virsilaulu –perinnettään voi vielä 
kuulla irlantilaisissa kansanmelodi-
oissa. Roomalainen liturgia on sit-
temmin jyrännyt ne alleen. 

 

Liisa Seppänen kelttien ihmemaas-
sa.  Juttu Sana -lehdessä 
11.12.2008 

http://www.iona.org.uk/ 

http://www.lindisfarne.org.uk/  
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SNAPSHOT 

Ristin oma: 

PONTUS J. BACK 

   Internetissä törmää mitä ihanim-

piin, eriskummallisimpiin elämän-

kohtaloihin... Sain ”uudeksi veljek-

seni” Pontuksen, joka on elävä esi-

merkki Jumalan kaikkivoivasta rak-

kaudesta sinua ja kaikkia ihmisiä 

kohtaan.  Pontus on muusikko, joka 

aikoinaan kiersi ympäri maita ja 

mantuja ja elämä oli perinteistä 

kiertue-elämää, sen synkemmällä 

puolen.  

   Vuonna 2006 tämä nuori mies ja 

perheenisä oli käytännöllisesti kat-

soen kuollut. Mikään elimistössä tai 

ruumiissa ei toiminut oikein; tulos 

vuosien juomisesta ja huumeiden 

käytöstä. Pontus kohtasi Jeesuk-

sen Vaasan keskussairaalassa, ja 

siitä alkoi niin fyysinen kuin psyyk-

kinenkin toipuminen. 

   Tänään Pontus on läsnäoleva 

perheenisä, rakastava puoliso, ja 

”viimmesen päälle” Harrikka-mies. 

Ennen kaikkea hän on Jumalan 

lapsi, joka puhuu uskostaan aina ja 

kaikkialla.  Hän vihaa ”valheen 

isää” ja ampuu alas sen linnakkeita 

haluten tuoda ihmiset Kristuksen 

valoon.  

  Pontukselta on aivan äskettäin 

ilmestynyt kirja ”Ristin oma”, sekä 

levy ”Ride to freedom” (molemmat 

Päivä oy).              

www.pontusjback.com/site/www/ 

kuva: Johan Sebastian Back      

teksti: Piispa 
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  KEIKALLA - MINEA    

   Tänä keväänä ja kesänä Piispa 

on ”keikkaillut” musiikkipitoises-

ti, kuten lehdestäkin näkyy. Oli 

ilo vierailla myös Mikkelin Hel-

luntaiseurakunnassa, jossa kei-

kalla olivat Gospel Riders ja Mi-

nea.  teksti ja kuvat Piispa 

 

22.-23.5. Mikkelin Gospel Riders -

moottoripyöräkerho järjesti enna-

koivan ajon opetusta, mutta myös 

asia koko kerhon taustalla tuli kau-

punkilaisille tutuksi. Kun toistakym-

mentä moottoripyörää parkkeeraa 

pienen Kirkkopuiston kulmalle, sitä 

ei voi olla huomaamatta. GR-

motoristit useilta paikkakunnilta 

jalkautuivat perjantai- ja lauantai-

iltana keskustaan kertomaan Jee-

suksesta. Allekirjoittanut seurasi 

toimintaa 8 vuotiaan pikku-Piispan 

kanssa hieman kauempaa ja täytyy 

sanoa, että Herra siunatkoon sitä 

evankeliumin työtä, jota GR tekee 

Suomessa! Maamme on täynnä 

pahoinvoivia (niin fyysisesti kuin 

henkisesti) nuoria, jotka epätoivoi-

sesti tarvitsevat Jeesuksen rakka-

utta elämäänsä.  

   Toisen, hyvin omanlaisensa, 

evankelioivan porukan tapasin Mik-

kelin Helluntaiseurakunnassa. Siel-

lä oli GR:n ja Minean yhteinen tilai-

suus. Varsinkin Minean kohdalla 

sana ”evankelioiva” tuntuu jollain 

tapaa vajavaiselta. Minea jyrähtää 

rakkaudella.  Bändi soittaa ras-

kaampaa musiikkia kuin mitä seu-

rakunnissa yleensä ollaan totuttu 

kuulemaan, mutta sanoma ei voisi 

olla selvempi: vain Jeesus!   

   Minean ensimmäinen levy 

”Henki” on Piispan kokoelmissa 

klassikko, joka saa Pyhän Hengen 

todellisuuden melkeimpä käsin kos-

keteltavaksi. Valtavan kaunis levy. 

Bändin basisti Pekka Nykänen 

kertoo uudesta ”Sota”-levystä:  - Se 

on hyvin eri tyyppinen kuin ensim-

mäinen. ”Henki”  kertoi enemmän 

Pyhästä Hengestä, tämä levy taas 

hengellisestä sodankäynnistä. Me 

eletään ajassa, joka haastaa usko-

via aika tiukkaan, Pekka pohtii. 

Minean ja Gospel Ridersien keikalla. 
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                                             KEIKALLA - MINEA 

   Bändinä Minea on kuin  ihmeen 

kaupalla onnistunut jäämään liian 

sivuun suomalaisessa hengellisen 

musiikin maailmassa. Siinä vaikut-

taa kuitenkin joukko todella lahjak-

kaita miehiä. Bändin keulahahmok-

si kaulittu Reijo Tiitinen on yksi par-

haista hengellisen musiikin sanoit-

tajista Suomessa. Hänellä on myös 

ääni.  Koko orkesteri on niin lahja-

kas, niin uskossa ja niin väkevä, 

että toivoisin heillä olevan näky-

vyyttä enemmänkin. 

   Kenties Raamatusta kumpuava 

sanonta ”kukaan ei ole profeetta 

omalla maallaan” pitää Mineankin 

kohdalla paikkansa. Miehet on 

’Sota’-levyn tiimoilta huomioitu ym-

päri Eurooppaa, esim. Saksassa ja 

Hollannissa. Ihmeellistä sekin, että 

amerikkalaiset bongasivat bändin 

internetistä, ja nyt Minea on muka-

na amerikkalaisella Unified by Gra-

ce -kokoelmalevyllä.                    

Juu-u. Minealla on taito saada 

kuuntelija uppoutumaan musiikkiin 

täysillä. Juttua kirjoittaessa oli pak-

ko laittaa välillä styrkkarit kiinni, kun 

kirjoittaminen uhkasi käydä liian 

vaikeaksi. Sanokaa vaan poijjaat 

kun tarvitsette, tulen kyllä laula-

maan taustoja tai soittamaan vaik-

ka sahaa! 

Pekka Nykänen 

kotisivut: 

www.minearock.net/ 

musiikkinäytteitä: 

www.myspace.com/minearock 



 19 

 

PIPPALOT & ILMOITUKSET 

   Merikarvian kirkossa  

”RAAMATUN HENKILÖ-

KUVIA”  

28.6.-1.8.2009 

Tiekirkon aukioloaikoina 

tiedustelut:                        

0400-720 541 

    
TV7 kuvasi hieman mate-
riaalia CAF:n kuvataidenäyt-
telystä  
 
maaliskuussa ja esittää      
koostetta nuortenohjelma Syt-
kärissä syksyllä. Sinne voi 
ehkä vielä ehdottaa instru-
mentaalimusiikkia taustaksi, 
jotta kesän aikana he voivat 
koostaa ohjelman. Ottakaa 
yhteyttä suoraan Eeva Kam-
boon. 09 756 2510, www.tv7.fi  

Christian Artists Seminar            
1.–6.8.2009 Hollannissa! 
 
Luvassa on taas hieno semi-

naariviikko! CAF:n  jäsenille 50 € 

alennus ennen 15.7. tehdyistä 

ilmoittautumisista. Esim. Heli Vi-

hersaari kaipailee matkaseuraa, 

yhdessä on aina helpompaa ja 

hauskempaa matkustaa. Helsing-

istäkin on joku lähdössä. Semi-

naariin kuuluu mm. korkealuok-

kaista opetusta kivassa hengessä 

ja riemullisia iltakonsertteja. Vuo-

den sosiaalinen teema liittyy it-

sensä työllistämiseen. Katsele ku-

via ja tietoja, ja ilmoittaudu: 

www.christianartists.org  

Cafe Jugend  
on avattu Helsingin ytimessä turisti-
infon viereen osoitteeseen Pohjois-
esplanadi 19. Keidas keskellä Hel-
sinkiä tarjoaa mm. hienon kahvilan, 
Clubi-iltoja, sunnuntaikonsertteja 
joka kk:n 1. sunnuntaina (klassista 
ja kevyttä kello 14 lähtien) ja näyt-
telytilaa. Cafe Jugendin takana 
ovat Mauno Rostamon Rolate Oy, 
vähemmistöosakkaina Radio Dei ja 
Jarmo Poutun Adone Oy. Ks. 
www.cafejugend.fi 

Larry Normanin elämäkertaa  
varten olemme saaneet selville 
joitain oleellisia asioita. Vielä 
kaivataan mm. käännösapua. Puh. 
09 256 5361. 

Joensuu Gospel Festival    
13–16.8.2009. http://
www.suomengospel.org/, Hannu 
Hätönen 040-591 96 98 

CAE:n tapahtumat 
www.creativeartseurope.org/
events.htm 
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