




"Musiikki oli kuin kaupunki, 
jossa elimme" 

e Kristillisen nuorisomusiikin uusi kotimainen tulkki, Jukka 
Leppilampi, aloitti muusikon uransa Tabula Rasa -yhtyeessä. Kris
tinuskon tulosta elämäänsä Leppilampi kertoo: 

- Tapasin Tabula Rasan kaverit ja unelmat alkoivat toteutua. Mu
siikki oli kuin kaupunki •. jossa elimme. Sitä rakennettiin toteut
tamalla enemmän tai vähemmän itseään ja toisia. 

Tabula Rasa -yhtyeessä Jukka oli toiminut kaksi vuotta, kun hän 
tiedosti Jumalan tarttuneen elämäänsä. 

-Rukoilin, tutkin raamattua. keskustelin, halusin saada varmuu
den. Ja Jumala vastasi. 

Nykyään Jukka Leppilampi asuu Hausjärvellä Anu-vaimonsa ja kahden 
poikansa, Tuomaan ja Mikon kanssa. Hän op i skelee toista vuotta 
lähetyskorkeakoulussa. Musiikki on yhä lähellä sydäntä. 

- Tänään musi i kki on minulle yksi suurimmista lahjoista, joita 
Jumala on antanut ihmisille. Sen vaikutus minuun on suuri. Musii
kin avulla voin kiittää Jumalaa. Toisaalta sillä voi välittää ih
misille sanomaa Jeesuksesta Kristuksesta. 

- Hengellinen rock-musiikki on hyvä keino lähestyä tämän pa1van 
nuoria. On kuitenkin todettava, että tällöin liikutaan aralla 
alueella. Jeesuksen sanat "he eivät ole tästä maailmasta" voivat 
jäädä vain sanoiksi. Hengellisen pop-musiikin esittäminen on "sy
dämen asia " . 
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ElokLNaajien ääniä 

e Coppola • Schördcrlf 

ESTETIIKKAA HÄMÄRÄN RAJAMAILLA 

- Erehdymme jos luulemme, ettei sota ole kaunista. Se merkitsee 
siihen osallistuville ihmisille läheistä ystävyyttä vaikeissa 
olosuhteissa, ja paljon muutakin. Se on spektaakkeli, se on kau
nista - joskaan ei suositeltavaa. 

-Sisimmässään jokainen ihminen kantaa pari hiljaista murhaa. Kun 
ja jos olosuhteet ovat oikeat - kuten Vietnamin sodassa - suori
tamme ne. Olen filmilläni halunnut päästä käsiksi tähän meissä 
kaikissa piilevään Vietnamin sotaan. Kaiken pahuuden on tultava 
jostain - ja se tulee meistä itsestämme. 

Francis Ford Coppola, 
el~kuvastaan " A~ocalypse. Now!", 1979 

" ME PELKÄÄMME SPEKTAAKKELEITA" 

- Amerikkalaiset ovat sellaisia pioneerejä, että he menevät suo
raan asiaan. Mutta se on heidän voimansa. Heissä on Prometeusta, 
jota eurooppalaisista ei enää löydy. Me olemme liian murtuneita. 
Me pelkäämme spektaakkeleita. Toisaalta tiedämme, että amerikka
Laiset suoriutuvat niistä niin paljon paremmin, ettei heidän 
kanssaan kannata kiLpaiLla. Toisaalta me epäilemme spektaakkelin 
vaikutuksia. Jos joku meistä saksalaisista ohjaajista sattuu vai
kean kuvattavan kohdalle, jokainen meistä ottaa askeleen taakse
päin ja kuvaa sen niin yksinkertaisesti ja karusti kuin mahdol
Lista. Ja kyllä siihen sisältyy tietty ohjelmallisuus. Ikään kuin 
Liian äveriäs yhteiskunta ympärillämme yllyttäisi meitä tekemään 
teknologialtaan karuja elokuvia. 

Volker Schöndorff, 
4 elokuvan "Peltirumpu" ohjaaja, 1979 



Perusasiat ja eriytynyt 
keskustelu 

e Kristinuskon läpikäyneissä länsimaissa on pitkään voitu olet
taa yleisen mielipiteen sisäistäneen. kunnioittavan tai ainakin 
olevan tietoinen kristillisestä todellisuuden mallista. perusku
viosta. Rooman valtakunnan aikojen ensimmäisistä kristillisistä 
yhteiskunnista vaikkapa tämän päivän Pohjois-Eurooppaan on kris
tillisillä ajattelijoi l la ollut tavallaan ulkoisesti tukeva pon
nahdusalusta . turvallinen mahdollisuus l uovuu t een. Kristillinen 
tieto ja kulttuuri on saanut monimuotoistua. levitä ja tihentyä. 
Ta a n t u a , mutta myös, näkymättömän o h j a a m a n a , kypsyä . August i n u k
sesta Martti Lutheriin, Paul Tournieriin ja Francis Schaefferiin 
on voitu. joskin tietty opposition asema koko ajan normaalisti 
säilyttäen. rakentaa henkistä viljelyä ajan rajoitukset ylittä
välle perustalle. Koska yksityisen elämän aikana ratkaistaan kun
kin henkilökohtainen tulevaisuus. voidaan todeta maanpäälliseen 
oloomme sijoitetun runsaasti merkitystä . Kulttuuri monine aluei
neen saa tästä näkökulmasta voimakka an syvyyden. 

Siis ä l köön käykö n11 n. että yleiskulttuurin purjeht i essa pois 
mie l ekkyyden ja päämäärätietoisuuden omaavasta kristillisestä ke
hyksestä, myös kristillinen hengenviljely taantuisi . Paits i yk
sinkertaisella perusasioiden tasolla, aikamme kanssa voidaan ol l a 
vuorovaikutuksessa myös erikoistuneilla aloilla, monimutkaisissa 
kysymyksissä. Tiedon - ainakin tietyn yle i stiedon - tason koho
tessa tämä saattaakin olla hedelmäl l inen lähestymissuunta. 

Kristillinen kulttuurityö ja taiteen edistäminen ei noudata yksin 
hyv~n suhdetoiminnan ja suunnitellun etenemisen lakeja. Kristityn 
uud1stuva peruskokemus, luokse kutsuva ihmeteltävä Jumalan hyvyys 
muistuttaa todellisuuden moniulotte i suudesta ja tarpeesta huomi
oida se kokonaisena. 

Antero'Polso 
arkkit e hti 
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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
• Mikä tekee romaanin kristilliseksi? Kysymykseen lienee mahdo l 
lista vastata usealla eri tavalla. Yksi tätä kysymystä pohtineis
ta on saksalainen kirjailija Elisabeth Langgässer <1899- 1950), 
joka itse on merkittävä, joskin myös kiistelty kristillisten ro
maanien kirjoittaja. Hänen tätä aihetta käsittelevät tekstinsä on 
koottu pieneksi kirjaksi "Das Christliche der christlichen Dich 
tung·, hänen tuotantoaan ei ole suomennettu . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Kustannu~ohtaja 
Tauno Våinölä : 

UUTINEN ARMOSTA 
PUKELJfUU KANSIIN 

Uutinen armosta on se. mitä Langgässerin mukaan kristil li seltä 
kirjailijalta vaaditaan. Puuttumatta tässä sen pitempään s i ihen, 
mitä hän kirjo i ttaa. mainitsen vain siitä, mitä hän sanoo kris
tillisen romaanin juonesta. Se on aina sama. sillä se on yhtä 
kuin pelastushistorian 'juoni·, jonka elementit ovat synti, armo 
ja lunastus . Tällaisena kristillisen romaanin juoni on "ällistyt
tävän monotoninen, järisyttävän yksinkertainen " . . Siinä on " fuugan 
ylevää yksitoikkoisuutta. ikuisen yksitoikkoisuutta. joka samalla 
on kaiken metafyysisen pitkäveteisyyden vastakohta" . Tämä pitkä
veteisyys puolestaan on synnin tuntomerkki. 

" HISTORIA, AINA JA KAIKKIALLA " 

Paikan. ajan ja kausaliteetin kumoaminen on yleensäkin modernin 
romaanin perusongelmia Proustista ja Joycesta alkaen . Langgässer 
liittää näihin aspekteihin yhden uuden sanoessaan. ettei voi olla 
perinteisessä mielessä juonta kirjailijalle, jolle historia ei 
ole muuta kuin pelastushistoria. "aina ja kaikkialla sama " . Hänen 
omasta tuotannostaan on sanottu. että tämä tavanomaisen juonen. 
jatkuvan jänn i ttävän toiminnan hylkääminen saa paikoin aikaan 
tietyn autiuden. joka toisin kuin Langgässer itse väittää on suo
rastaan pitkäveteistä. "Tosin intensiivisesti keskittyvä lukija 
löytää tavanomaisen ' jännityksen' sijasta henkisen seikkailun 
jännityksen. eikä se ole mikään huono vaihtokauppa " {Luise Rinser) . 

Ajalla ei tällaisessa akausaalisessa maailmankuvassa ole merki
tystä. Jatkuva ajanjuoksu suhteellistuu , sillä "Jumalassa ei ole 
mitään aikaisemmin eikä myöhemmin, mitään jälkeenpäin tai ennen " , 
ei myös täällä tai tuolla. - Katsauksessaan Elisabeth Langgässe
rin romaanitaiteeseen Luise Rinser huomauttaa: "Kesk it ason luki
jalle tämmöinen pirstominen on ärsyttävän uuvuttavaa, olkoon ky
symyksessä Joyce. Sartre. Dos Passos tai Langgässer. Hän ei ym
märrä, miksi näin. Mutta nykymusiikissakin hänen on luovuttava 
jatkuvasta melodiasta, ja maalarit kuten Picasso eivät piittaa 
katselijan ehjän maailman tarpeesta.· 



En nyt kuitenkaan ole valmis väittämään, että ollakseen kristil
linen romaanin tulisi olla lukijalleen näin hankala ja uuvuttava! 

PÄIVÄ JA Yö 

Vuosisatamme kirjallisuudessa on paljon pohdittu ihmisen olemas
saoloa, alkuperää ja tarkoitusta. Tällainen kirjallisuus <esim. 
Kafka, Beckett, Camus) on viime kädessä pelastuskysymyksen kir
jallisuutta, kuten esim. saksalainen kirjallisuusmies Heinz Beck
~ann on osoittanut. Ja koska tämä pelastuskysymys, milloin se ei 
ilmene kristillisenä, melkein aina tehdään yöstä, olemattomuudes
ta, vankilasta, yksinäisyyden kammiosta. ihmiskuvan jo toivotto
masta hajoamisesta- siksi ei vastaus, dramaattinen vastaveto ole 
oikeastaan voinut jäädä tulematta: meidän aikamme kristillinen 
kirjallisuus. 

Kysymys ei ole vastakohdista. Aikamme kristillinen <kauno)kirjal
lisuus ja muu nykykirjallisyys ovat sukua toisilleen samaan ta
paan kuin Jobin kirja ja Kafkan "Oikeusjuttu". Tai korostetummin: 
kuin Golgatan kirkkaan päivän ylle langennut yö on sukua sille 
olemattomuuden yölle, jossa moderni kirjallisuus harhailee. Yh
distämme mielellämme Kristuksen lihaksitulemisen Beetlehemin tal
lin idylliin, mutta emme ristin katastrofiin: "Jumalani. Jumalani, 
miksi minut hylkäsit?" Mutta jos todella haluaa auttaa nykykir
jallisuuden takana olevaa ihmistä, voi se tapahtua vain ristin 
tapahtumasta käsin. Niinpä vuosisatamme kristillinen kirjallisuus 
on pitkälle pitkäperjantain kirjallisuutta. ei pääsiäisen. 

Georges Bernanosin (1888 - 1948) "Maalaispapin päiväkirjassa" sa
notaan: "Jumalani, olen yliarvioinut voimani. Olet syössyt minut 
epätoivoon niin kuin heitetään veteen äsken syntynyt, sokea eläin." 
Arvelemme kai usein, että aikamme epäuskon kirjallisuuteen olisi 
vastattava uskonvarmuudella. Mutta syvemmin on vastakohtaisuus 
asetettu siellä, missä kirjailijan erottaa toisesta vain se, että 
hän epätoivossaan tietää, kuka hänen siihen on heittänyt kuin so
kean eläimen. Tapaamme kirjallisuudessa Jumalan haavoittamia ih
misla, jotka eivät vaikene haaveistaan. vaan ylistävät niistä Ju
malaa. Beckmann puhuu Jumalan kohtaamisen kuvaamisessa tapahtu
neesta kumouksesta, joka tulee lähelle nihilistisen kirjallisuu
den kuiluja ja pimeyttä. 

ONKO TOTUUS MIELLYTTÄVÄ? 

Onko nykyajan kristillinen kirjallisuus laiminlyönyt lohduttajan 
tehtävänsä? Eikö se tehtävä vain ole muuttunut, Beckmann kysyy. 
Modernin kristillisen kirjallisuuden tehtävänä on lohduttaa niitä, 
jotka eivät enää ole kotona ja joita ei mikään lohdutus ole mi l
loirikaan koskettanut. Uskaltautuessaan ulos kristillisestä kodis
ta aikamme autiolle taistelukentälle se on kadottanut monta kau
nista koristetta ja saanut katkeria haavoja. Siellä vuosisatamme 
polttouunissa, missä ei enää ole rauhallisia rajapaaluja pahan ja 
armon välillä, moderni kristillinen kirjallisuus on saavuttanut 
köyhyyden mutta ehkä myös Lupauksen tilan, joka voisi olla ns. 
kristilliselle kodille hyvin terveellinen. 

Tässä kirjallisuudessa ei ole niinkään vähän teoksia, joista voi 
oppia uskoa. Saksalainen Gertrud von Le Fort (1876 - 1972) puhuu 
eräässä romaanissaan epätyydyttävästä myöntämisestä, joka on pa
hempaa kuin kieltäminen. Ilman muuta kirjallisuus, joka haluaa 
juurittaa meistä pois tämän epätyydyttävän myöntämisen. on usein 
epämiellyttävää. Mutta ei Raamattukaan. jonka varjossa jokainen 
todella kristiLlinen teos kasvaa, ole mikään miellyttävä kirja: 7 



"Minä tiedän sinun tekosi: sinä et ole kylmä etkä palavai oi. 
jospa olisit kylmä tai palava! Mutta nyt, koska olet penseä, etkä 
ole palava etkä kylmä, olen minä oksentava sinut s ~us t an i ulo s. 
Sillä sinä sanot: Minä olen rikas, minä olen rikastunut enkä ~i
tään tarvitsei etkä tiedä, että juuri sinä olet vih~liäinen ja 
kurja ja köyhä ja sokea ja alaston." 

Eikö ~ristillinen kirjallisuus saisi mainita ni~eltä aj~ssa~me 
olevaa viheliäisyyttä, köyhyyttä, sokeutta ja alastomuutta - jot
ta se voisi tuoda sen keskelle viestin Jumalan armosta? 

Pyhän Birgitan 
jalanjäyillä 

e Me Lahden Kristillisen Taideseuran jäsenet kiersimme v11me ke
sänä viisi päivää Pyhän Birgitan jalanjäljillä Ruotsissa katsomas
sa Vadstenan kaun i sta madonnaa. Mutta me näimme ja koimme p-aljon. 
paljon muutakin. 

Mennen tullen meri ylitettiin laivassa. muu kulku bussis s a. ensi
luokkaiset yöpymis- ja ruokailupaikat. sää aivan ihana . Tärkei m-
mät pysähdykset: Tukholma. Upsala. jonka tuomiokirkossa on Pyhän 
Birgitan vanhempien hauta. ja kirkko juur i restauroitu. Tien 
viereisessä kappelissa olevia neljää Moran kiveä katsottiin ja 
kuvattiin . sillä siellähän suomalaisillakin oli oikeus osall i s
tua kuninkaan vaaleihin. Poikkesimme pienessä Sigtunan kaupungis
sa. joka aikoinaan oli Ruotsin pääkaupunki, ja j onka suomalaiset 
yhdessä virolaisten kanssa hävittivät täydelleen vuonna 1187 kos
toks i viikinkiretkistä meidän rannoillemme. Rauniot siitä ovat 
nähtävinä . örebron ja Motalan kautta tulimme Vadstenaan. asui mme 
luostarin vieraskodissa ja viehättävä abbedissa (uusiseelanti l a i 
nen. joka puhui sujuvaa ruotsia) selosti heidän uudessa kirkas
saan luostarin vuosisataisia vaiheita. Tuomiokirkossa tervehdim
me vihdoin sitä "maailman kauneinta " madonna-patsasta. Kaun i s se 
on. hyvin kaunis. Paluumatkalla poikkesimme Alvastran luostar in 
raunioilla. Sitten seurasi Linköping- Norrköping- Marie f red ja 
Tukholma. jossa loppuhuipennokseksi ehdimme vielä ihastel l a 
Milles-puiston taidekokoelmia. Sitä ei voi kuvata. s~ täytyy näh
dä. Ja niin yölaivassa Helsinkiin ja kotiin kertaamaan kaikkea 
koettua muistojen lippaaseen. 

Kaunein kiitos tulee Scan Guide -matkatoimiston johtaja l le, Erkki 
Kahvalle. joka kiertomatkan suunnitteli ja oli itse oppaanamme . 
Hän tuntee Ruotsin nähtävyydet ja sen historian kuin omat taskun
sa. Uskallanpa ennustaa. ettei se ollut viimeinen yhteinen mat
kamme. 
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" Religiositet som drivkraft '' 

e Länsinaapurin maaperällä, Norrbottenin museon tiloissa. esit
täytyi viisi suomalaistaiteilijaa viime toukokuussa. mukana myös 
Elsa Mäkelä Kuopiosta. Av detta skriver Richard Tham i den lokala 
pressen: 

- Trä och sten har av hävd varit naturliga material att ta ti ll 
för finska skulptörer. och ännu idag användes dessa material i 
stor utsträckning. Men Elsa Mäkelä h~ller sig till det mera inter
nationella materialet brons. Dessutom ställs ett par gipsskulp
turer ut. 

Flera av verken har ett religiöst inneh~ll, och jag upplevde det 
s~ att det var djup religiositet som var drivkraften. 

Man ser i n~got fall att konstnären har en humoristisk ~dra (Fis
ken och pojkarna). Skulpturbilden av tvätterskan p~ stranden var 
mycket levande. 

De skulpturer som jag kände mest för var de mycket känsligt ut
förda pojkhuvudena. Det ena huvudet föreföll vara belagt med blad
guld, varefter konstnären lyckats ge ytan en illusion av ~lderns 
patina. 

Vain vähän leikkimielellä 
Valikoituja lastuja Riistaveden Liepeilti 

e Vain Herran pyyhekumi voi hangata "hurskas"-sanasta lainaus
merkit pois. 

e Ei ole olemassa ketään n11n ihmeellistä Kristuksen nimen tähden 
kärsijää, etteikö hän samalla kärsisi myös omien syntiensä tähden. 

e Kuljemme kaikki samassa elämän pursottimessa, mutta erilaisten 
teri en läpi. 

e Myös teknisesti lahjattomat voivat olla sillanrakentajia. 

e Olen kilpi konna. koska Kristus on ki lpenäni. 

e Ole. Kristus, sydämeni kallio. ettei sydämeni olisi kova kuin 
ka ll i o. 

e Elinkelpoisuus on hyvä asia, mutta vielä parempi on kuolinkel
poisuus. 

e Vasta Taivaassa, jos sinne pä~semme, olemme sataprosenttisia 9 
kristittyjä. 



RISTI ON LIEKKIEN YLLÄ 

Tuuli käy - liekit lepattavat 
lähellä ja kaukana. 

Tuu li käy kirkon seinien ulkopuolella 
maailman foorumilla 
mih in aina pitää astua 
elää arki ja pyhä-
Isä armahda. 

Mutta risti on liekkien yllä 
lähetyksen Herra on voimallinen 
vähäiset opetuslapset 
saavat luottaa rukoilla uskoa toivoa. 

Kerr an on voitto oleva niiden 
jotka matkaan lähtivät 
liekkien kutsua kuunnellen. 

Maila Nar inen 

. ... .. . - .. _ .. 
·~--

)•t.: ... 

ON SUURTA OLLA IHMINEN 

Ei tunne leppäkerttu 
ei tunne muurahainen 
vaikka Jumalan hoidossa ovat 
sen mitä ihminen: 

olen syntinen 
Jumala on uskollinen 
armahtava kaiikivaltias. 

On suurta olla ihminen 
tämän pallon pinnalle elämään pantu 
tuskassaan ahdistuksessa 
riemun kokea saa: 

kaiken takana 
Isän rakkaus ihmeellinen. 

t,ai la Narinen 






