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PAINEIDEN 
PALLOTELTAVANA 
Monien elämään kuuluu paineita ja paineiden pelkoa. 

Tällainen on aamun ahdistus herätyskel 
lon soitua ja keskeneräisten ja ristiriitais
ten asioiden palautuessa mieleen . Kristitty 
etsii tasasuuntausta myös rukouksesta, 
mutta rukouksestakin uhkaa muodostua 
sekava ajatuskimppu . Unessa tyhjentynyt 
m ieli on avoin esiin kimpoileville ajatuksil 
le . Päivän toiminta loisi ajatuksiinkin taus
takohinan , johon epävarmuus ratkaisuis
ta , ehtimisestä ja osaamisesta turvallisesti 
sekoittuisi . Aamun tyhjälle taululle ne piir
tyvät armottomasti. 

Rukouksessa on avunpyynnön mahdol
lisuus, mutta siinä on muutakin . Paavali 
kirjoittaa kristityille: "Älkää mistään 
murehtiko, vaan saattakaa pyyntönne 
rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa 
Jumalalle tiettäväksi, ja Jumalan rauha, 
joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on 

varjeleva teidän sydämen ne ja ajatuksen ne 
Kristuksessa Jeesuksessa ... jos on jotakin 
kiitettävää, sitä ajatelkaa." Ihmisen 
perusluonteinen kiitoksen aihe on Jeesus 
itse, J umalan Isän hahmon paljastuminen 
Hänessä . 

Kun opetuslapsi astui Jeesuksen 
kehoituksesta veden päälle, se kantoikin 
häntä . Hänellä oli luottamus siihen, että jos 
kutsuja on todella Jeesus, hän voi tehdä 
vedestäkin kävelyalustan. Vasta kun ope
tuslapsi unohtui katselemaan merenkäyn
tiä ja tuulten voimaa, hän oli upota . 

Antero Polso 
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VAlON 
lEIKKI 

Tutussa huoneessani, jonka monisärmäisten ikkunaruutujen lävitse 
tulviva aamurusko valaisee monin värisävyin, oivallan yhtäkkiä, että 
Raamattu on kuin vanha talo, joka säteilee meille valoaan, 
kertomusten ja kuvakielen vertausten kautta. 

Vaikka ikkunasta tulviva valo on vain valjua 
valoa , saavat lasin särmätvalon taittumaan 
sateenkaaren värein aistittavakseni . Valon 
värileikki synnyttää ajatuksen : " Valju valo 
tai valon värien leikki on olemukseltaan 
samaa valoa ." 

Koen todeksi: Raamattu ei ole vain Ju
malan tiedonantoja, paljaita tosiasioita , ke
hotuksia tai käskyjä . Ei se myöskään ole 
joukko periaatteita tai käsitteitä, vaan se on 
Jumalan totuus, totuus, jonka kielikuvat 
luovatajatuksiimme mielteitä. Samoin kuin 
diaprojektorin heijastama kuva luo mie
leemme käsityksen kuvan esittämän asian 
olemuksesta ja tarkoituksesta, samoin Raa 
mattu värikkäine, valonhohtoisine kieliku 
vineen ja vertauksineen synnyttää mie
leemme kuvan Raamatun Herran olemuk
sesta ja aikeista . 

KATSO AURINKOON 
Voidaksemme katsoa aurinkoon meidän 
on käytettävä tummennettua lasia tai 
valottuneen filmin palasta sillä muutoin 
katsominen on vaikeaa ja vaarallista. Nyt
kin katsoessani ikkunastani säteiden leik
kiä puiden rungoilla ja oksistoissa ja sen 
kimallusta hangella joudun siristämään 
silmiäni ja kääntämään katsettani pois kirk
kauden vuoksi. 
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Auringon kirkkaus tuo mieleeni Toisen 
Mooseksen kirjan jakeen : "Kukaan ei ole 
nähnyt Jumalaa". Ei edes Mooseksen, lä
heisen ystävän Jumala sallinut nähdä itse
ään kasvoista kasvoihin kutsuessaan tä 
män vuorelle kuulemaan neuvojaan. 

Mooseksen hartain halu oli elää Juma
lan välittömässä läheisyydessä ja suoras
sa yhteydessä Häneen, siksi hän pyysi : 
"Rukoilen Sinua, salli minun nähdä 
kirkkautesi." Jumala näytti Moosekselle 
kaiken ihanuutensa kulkiessaan hänen ohit
seen ja lausui hänelle nimensäkin hyvän 
tahtonsa vakuudeksi. (Psalmin103:7 mu
kaan Jumala ilmaisi tiensä M oosekselle. 



Hän selvitti tekojensa taustalla olevat syyt, 
aikeensa tehdäisraelistaoma luvattu kan 
sansa . Jumalan tahto ei jäänyt Moosekselle 
epäselväksi .) Moosekselle Jumalan nimen 
kuuleminen ja sen merkityksen ymmärtä
minen oli kutsu täydellisempään Jumalan 
olemuksen tuntemiseen. Jumala antoi 
Moosekselle mahdollisuuden " selkäpuo
lensa " , jälkeensä jättämän varjon näkemi
seen . Mutta Jumalan valaistun olemuksen 
näkemiseltä Mooseksen oli kätkeydyttävä 
vuoren rotkoon, jonka Jumalan käsi hänel 
le koversi . Vaikka vain kalliorotkosta nähty
nä on Jumalan ylivertaisen säteilyn tarvin 
nut Mooseksesta tuntua sokaisevalta, ydin 
pommin räjähdystä muistuttavalta 
valoilmiöltä . 

Kuten C. S. Lewis sattuvasti kuvaa: Ju
mala ei ole vain levollinen onni vaan myös 
kauhistuttavan pelon aihe . Hän on enin , 
mitä tarvitsemme, mutta myös voima, jol 
ta mieluimmin kätkeydymme. Hän on ai 
nut liittolaisemme, mutta me teemme it
semme Hänen vihollisikseen. 

Jotkut puhuvat Ehdottoman hyvän koh 
taamisesta kevyeen sävyyn helposti 
toteutettavana asiana. Heidän olisi syytä 
pohtia asiaa uudelleen . 

TOTUUS KUVISSA 

Minun, joka olen saanut kohdata jumalalli 
sen kirkkauden ja totuuden koko 
tyrmäävässä mahtavuudessaan 
(voimaltaan sellaisen kuin maa meteorin 
siihen iskeytyessään tai ruumis luodin 
tunkeutuessa siihen) pitäisi halvaantua, 
vapista, tuhoutua tuon kokemuksen vaiku 
tuksesta . Ja kuitenkin olen ehyt ja terve ja 
päivittäin Jumala osoittaa minulle 
"ihanuuttaan" (armoa, voimaa, ystävyyt
tä, suosiota). Mikäli vain itse haluan, avaa 
Jumala päivittäin silmieni eteen uusia puo
lia persoonastaan ja näin tuo julki, että 
Raamatun monet kielikuvat Hänestä (pai
men, kanaemo, voitonlippu) ovatkin vain 

kielikuvia . Kuitenkin Jumalan koko 
valtavuuden tajuaminen on minulle ylivoi 
mainen tehtävä . Kuten Mooses, Daniel, 
apostoli Johannes olen Jumalan 
äärettömyyden rinnalla rajallinen, äärelli 
nen, totuuden kosketusta kaipaava ja kui 
tenkin haavoittuva, pieni ja pelokas, hau
ras kuin kedon kukka, tallattavissa kuin 
ruoho. 

Ken ties juuri Raamatun näennäinen ris
tiriitaisuus siksi , että löydän sen oudossa 
tuttuudessa omaa itseäni , saa minut 
viehättymään mutta myös kiihkeästi pane
utumaan Raamattuun, joka lukemattomi 
en osien summana on tasapainoinen koko-



naisuus. Raamatun sanomaa on: Jumala 
on leijona ja lammas, saatana valon enkeli 
ja pimeyden ruhtinas yhdellä kertaa, mi
nun,joka olen Kristuksen ruumiin osa, -on 
ehtoollisessa nautittava Kristuksen ruumis. 
Raamattu on kuin muodoiltaan vaihteleva, 
vankka muuri, runo, kertomus, historian 
kirjakokoelma, myytti, profeetallinen va 
roitusja lupaussekä elämämme ohjenuora . 
Capon kiteyttää tämän sanoin: Toive, että 
evankeliumi on absoluuttinen totuus on 
turha. Esimerkiksi vertausten kauneuden 
takaa ei ole löydettävissä ehdotonta to 
tuutta. Vertaukset ovat mysterioita, jotka 
kumpuavat suuresta salaisuudesta. Tästä 
pohjattomasta salaisuudesta voimme ta 
juta vain murto-osan. 

SYVEMMAllE VALOON 

Kuten runojen monitasoiset ja rohkeat kie
likuvat voi ymmärtää vain hän, jolla on 
korvat kuulla ja silmät nähdä, meillekin 
paljastuu jumalallinen ilmoitus sitä 
täydellisemmin mitä enemmän me sitä 
tutkimme ja sen hyväksymme. Sielumme 
silmät sokaisee ja korvat sulkee 
hellittämätön vastustus ja haluttomuus 
hyväksyä kielikuvien tarjoama viesti ja niin 
emme kykene ymmärtämään Raamatun 
sanomaa. 

Raamatun vertauskuvat avautuvat meil 
le vain vedenajan telttamajan vertaus ku 
vissa tutustumalla, perehtymällä aposto
lin kirjeisiin Aasian seurakunnille ja muihin 
jumalallisen armon erilaisiin ilmoituksiin . 

Kuulin kuoron laulavan Abriellin latinan
kielisen hymnin Oi suuri salaisuus: " Oi 
salaisuuksista suurin, oi ihanin sakramentti, 
Jeesus - lapsi eläinten seimessä. Oi ihana 
neitsyt, jonka kohtu on saanut armon syn 
nyttää Kristus, Herra Jeesus, Haileluja" Su 
loinen rauha täytti salin, oli kuin opiskeli 
joiden äänet; voimakkaat, syvät, korkeat, 
heleät, nöyrät olisivat liukuneet näyttämölle 
syleilläkseen minua - Sanojen merkitys 
kaikessa harmonisuudessaan ja voimalli
suudessaan tunkeutuivat sisimpääni. 
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Uhaksitulemisessa kirkastuu meille sel 
keästi ja yksinkertaisesti Jumalan Sanan, 
Jeesuksen- sanan ja sakramentin todelli 
suus ja vertauskuvallisuus. 

Jumala ja Hänen totuutensa ovat kuin 
aurinko, joka valaisee taivaan. Jumalan 
äärettömät totuudet säihkyvät totuuden 
keskuksesta kuin auringon kehrästä tuliset 
kielet peittäen meidät 
merkityksettömyyteemme . Huolimatta 
vähäisyydestämme Jumala voi paljastaa 
itseään niille, joilla on avoin mieli , 
ehtoollisleivässä, lapsessa, siemenen sa
nomassa, pyhän hengen sanantuojassa, 
kyyhkyssä tai sateenkaaren valoläikässä 
seinällä . 

Luci Shaw 
Radics Magazine 1985 
Käännös Tuija Kuokka 



KATUTEATTERI 
HESEKIEl 

Taiteen maailma ja kristillinen kirkko ovatjossain mielessä yhteneväisiä. 
Molempien haasteena on yksilöiden ja yhteiskunnan eheyttäminen 
Kummatkin asettava vastakkain pyrkimisen yhdenmukaisuuteen ja 
ihmistä uudistavan näkemyksen. 

R. G. Collingwood päätti 1937 teoksensa 
"Taiteen periaatteet" sanoihin: "Taiteilijan 
on toimittava profeettana kertomalla kuu 
lijoilleen heidän sydäntensä salaisuudet 
loukkaantumisen uhallakin . Hänen tehtä 
vänään taiteilijana on puhua suunsa puh 
taaksi . Mutta se mitä hänen on ilmaistava, 
ei ole hänen omia salaisuuksiaan vaikka 
yksilökeskeinen taiteen teoria niin 
olettaakin . Yleisönsä puolestapuhujana 
hänen ilmaisemansa salaisuudet ovat sen 
saloja . Häntä tarvitaan, koska ei mikään 
yhteisö läpikotaisin tunne itseään. Taide 
on lääkettä yhteisön pahimpaan sairau 
teen, omantunnon ja tietoisuuden 
rappioon ." 

SAVEEN PIIRRETIY KAUPUNKI 
Taide sinänsä muistuttaa paljon Vanhan 
testamentin profeettojen työskentelyssä 
nähtäviä tekijöitä . Meidän on tärkeä oppia 
tunnistamaan profeetoissa ilmenevä tai 
teilija olennaisena kanavana keskustelus
sa siitä miten taide sinänsä toimii kristilli 
sen opetuslapseuden osatekijänä . Lähtö
kohtia tähän tarjoavat vaikkapa teot joita 
Jumala käski profeetta Hesekielin suorit
taa (Hes. 4, 5). "Ja sinä ihmislapsi, ota 
itsellesi tiiliskivi ja aseta se eteesi ja piirrä 
siihen kaupunki, Jerusalem. Ja pane se 
piirityksiin, rakenna sitä vastaan saartova-

rusteet, luo sitä vastaan valli , aseta s1ta 
vastaan sotaleirejä ja pane sitä vastaan 
ylt-ympäri muurinmurtajia . Ota sitten it 
sellesi rautainen leivinlevy ja aseta se 
rautamuuriksi itsesi ja kaupungin väliin ja 
suuntaa kasvosi kaupunkia kohti, niin että 
se tulee piirityksiin, ja piiritä sitä . Tämä on 
oleva merkki Israelin heimoi Ie. Ja sinä pane 
maata vasemmalle kyljellesi ja aseta sitä 
painamaan Israelin heimon syntivelka. Yhtä 
monta päivää, kuin sinä makaat sillä, on 
sinun kannettava heidän syntivelkaansa . 
Ja minä panen sinulle saman luvun päiviä , 
kuin on heidän syntivelkansa vuosia: kol 
mesataa yhdeksänkymmentä päivää ; niin 
on sinun kannettava Israelin heimon synti 
velkaa. Ja kun olet saanut ne päättymään, 

~ ~:~ 
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on sinun pantava maata toistamiseen, oi 
kealle kyljellesi, ja kannettava Juudan hei 
mon syntivelkaa neljäkymmentä päivää; 
päivän kutakin vuotta kohti minä olen si
nulle pannut. Ja suuntaakasvosija paljas
tettu käsivartesi piiritettyä Jerusalemia 
kohti ja ennusta sitä vastaan. Ja katso, 
minä panen sinut köysiin, niin ettet voi 
kääntyä kyljeltä toiselle, kunnes olet saa 
nut päättymään piirityspäiväsi." (Hes . 4:1 -
8) 

Lisäksi Hesekiel sai määräyksen leipoa 
epäpyhää leipää ainoaksi ravinnokseen 
profetoidessaan ja käskyn syödä sitä kai 
ken kansan nähden. Sitten hänen käske
tään ajamaan hiuksensa ja partansa, jaka 
maan ne kolmeen osaan ja polttamaan 
yhden kolmanneksen tulessa, iskemään 
toista miekalla ja hajottamaan loput tuulen 
vietäväksi. Silloin profetointi on suoritettu. 

lEIKKI 

Kuvittelepa kulkevasi totuttua reittiä ko
tipaikkakunnalla kohteeseen johon sään
nöllisesti on tapanasi mennä- esimerkiksi 
ruokakauppaan. Jonain päivänä kun olet 
menossa sisään, huomaat miehen puu 
haamassa jotain multakasalla kaupan oven 
vieressä . Hän on tavanomaisesti pukeutu 
nut eikä ole mitenkään erityisen 
epäsiistikään. Koko hänen olemuksessaan 
ei ole mitään epätavallista. Panet merkille 
että hänen liikkeensä kasan äärellä ovat 
varovaisia ja harkittuja. Mennessäsi lähem
mäs näet mitä hän puuhaa Kasan päälle 
hän on asettanut savilaatan jossa on kor
kokuva kotikaupungistasi. "Kaupunkia" 
ympäröi satoja pieniä tinasotilaita, 
pienoistankkeja, suihkuhävittäjiä, ohjusten 
laukaisualustoja ym . Mies on täysin keskit
tynyt siirtelemään näitä leluja kiivaaseen 
hyökkäykseen kaupunkia vastaan. 
Pysytteletvarovasti etäämmällä ja käännät 
katseesi pois mennessäsi miehen ohi. 
"Kaverillahan on jokin ruuvi löysällä", ajat-
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telet kun astut reippaasti kaupan ovesta 
sisään . Teet nopeasti ostoksesi ja lähdet 
kaupasta. Mies puuhaa edelleen kasalla 
leluineen. 

Muutaman päivän päästä oletjälleen kau
pan edessä. Niin on mieskin . Nyt hän tosin 
makaa vasemmalla kyljellään katsellen sa
vikuvaa kaupungista, mutta on upottanut 
kasaan rautalevyn pystyyn itsensä ja kau
pungin väliin niin ettei hän saata nähdä 
sitä . Kaikki tinasotilaat ja aseet on suunnat
tu ikäänkuin lopulliseen hyökkäykseen, 
mutta mies makaa liikkumatta. 

Ehkäpä pidät erityisesti tämän kaupan 
tuotteista. Joka tapauksessa käyt siellä 
usein seuraav ina viikkoina ja kuukausina . 
Ja joka kerta kun menet sinne, myös tuo 
mies on siellä. Jonain päivänä tajuat että 
vuosi on kulunut siitä kun hän toi multaka
san kaupan eteen. Nyt kiinnität häneen 
tuskin muuta huomiota kuin että hänen 
partansa ja hiuksensa ovat kasvaneet val
tavasti pituutta tänä aikana. Tiedät ettei 
hänestä ole harmia ja suoritat ostoksesi 
kuten tavallista. 

.. .. 
KOYSISSA 

Puolitoista kuukautta myöhemmin olet 
taas menossa samaan kauppaan. Kun 



saavut parkkipaikalle, vilkaiset tapasi mu
kaan miestä kasalla . Tänään hänessä on 
jotain erilaista. Hän on kääntynyt oikealle 
kyljelleen ja hänet on sidottu käysillä kiinni 
ikäänkuin pikku tinasotilaat olisivat herän
neet yön aikana eloon ja niinkuin lilliputit 
sitoivat Gulliverin, ne olisivat sitoneet hä 
net niin ettei hän voi liikkua . Huomaat että 
hän yrittää rimpuilla köysissä vapautuak
seen niistä, muttei kykene irrottautumaan. 
Mielenkiintosi häntä kohtaan herää uudel 
leen ja mietit kauanko tämä vaihe mahtaa 
kestää . 

Ajateltuasi ensin että hän on vain höperö, 
tämä viimeinen vihje osoittaa että hänen 
toimintansa onkin tarkoituksellista . Ja jol
la in tapaa se onkin pelottavampaa kuin jos 
hän olisi vain harmiton "kylähullu" . Nyt 
kiinnität häneen paljon tarkempaa huo
miota . Teet ostosmatkoja tuohon kaup
paan jopa tiheämmin kuin tarpeellista. 

PIDATYS 

Taas kuluu puolitoista kuukautta. Päätät 
lähteä jälleen kauppaan. Olet jo pitkään 
myöntänyt itsellesi olevasi tuosta miehes
tä huolissasi . Olet jopa yrittänyt puhutella 
häntä; tosin hän ei vastannut. Kun saavut 
kaupalle, sinne on kokoontunut suuri väki 
joukko. Poliisikin on paikalla. Pelkäät pa
himpien aavistu:t~si toteutuneen. 
Mennessäsi lähemmäs näet miehen seiso
van keskellä väkijoukkoa, miekka kädes
sään . Hänen partansa on ajeltu ja hiukset 
leikattu ja ilmiselvästi hän on tehnyt sen 
itse miekallaan . Hiukset ovat hänen 
jaloissaan kolmeen kasaan jaoteltuina . Hän 
ottaa yhden osan ja heittää tuleen jonka on 
sytyttänyt maakasan päälle. Kitkerä haju 
saa väkijoukon kavahtamaan kauemmas. 
Mies ottaa toisen hiuskasan siirtää sen 
pois väkijoukon keskeltä ja alkaa sohia sitä 
miekallaan, hakaten sitä uudestaan ja uu-
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destaan . Poliisit ovat juuri siirtymässä lä
hemmäs miestä kun hän lopettaa ja kop
paa nopeasti kolmannen hiuskasan käsiin 
sä ja lennättää sen ilmaan . Sen tehtyään 
hän katsahtaa väkijoukkoon ja poistuu. 
Poliisit ottavat hänet kiinni ja pidättävät. 

Seuraavana päivänä luetsanomalehdes
tä lyhyen uutisen pidätyksestä . Käy ilmi 
että mies on erään kaupungin kirkon pap
pi . Syytettä ei nosteta ja hänet vapaute
taan .- Päätät lähteä kauppaan . Kun saavut 
paika!le huomaat ettei kauppa ole enää 
sama eikä liioin ostosten teko . Molemmat 
ovat muuttuneet miehen ja hänen toimin 
tansa ansiosta. Tai oikeastaan olet itse 
muuttunut. 

VANHA ON KADONNUT 

Kun ajattelee noita muinaisen profeetta 
Hesekielin tekoja meidän aikamme näkö
kulmasta huomaa kaksi hämmästyttävää 
seikkaa . Ensimmäinen on se miten taiteili 
ja Hesekielistä sointuu yhteen joidenkin 
länsimaisen taiteen kumouksellisimpien 
liikkeiden kanssa . Lähtien Rembrandtin 
päätöksestä maalata valon ja varjojen kei 
noin sovinnaista viiva - ja muotoperspektii 
viä vastaan; impressionistien hyökkäykses
tä rappeutunutta romantiikkaa vastaan; 
Dadan yrityksestä vapauttaa taide ja sen 
kautta elämä välinearvoasemastaan; var
haisen ekspressionismin tapaan poistaa 
sosiaalisen vastuun verho ihmissydämen 
pimeyden paljastamiseksi; aina postmo
dernismin kaiken keksityn ja keinotekoisen 
karttamiseen taiteessa ja elämässä, välit
tömän tavoiteHavan ja joskus jopa sietä
mättömän todellisen hyväksi; niihin jotka 
tänään puhuvat taiteesta elämänä ja pyrki 
vät kieltämään taiteen toissijaisuuden 
eliminoimaila erillisen taiteen käsitteen ko
konaan ; kaikki nämä olisivat hyvinkin voi
neet inspiroitua- kukin oman aikakauten
sa vaatimusten mukaisesti - Hesekielin 
toiminnasta. 
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Taiteen olemus käy yhteen herätyksen ja 
kääntymyksen dynamiikan kanssa. Kun 
ihmiselämä joutuu kasvotusten synnin rap
pion kanssa ja uudistuu jumalasuhteessa, 
ne tapahtumat mitkä sen saavat aikaan, 
voidaan nähdä taiteena . 

Sen takia uskon että se taide mikä syntyy 
seurakunnan välityksellä, kohtaa havain 
non tason , luodessaan edellytykset uudel 
le näkemisen ja tietämisen tavalle , ei aino
astaan täytä taiteilijoiden omaa syvintä 
kaipausta kyetä tulkitsemaan maailmaan
sa asianmukaisesti ja vilpittömästi. Tämä 
on ehdottoman oleellista kirkossa ja sen 
lähetystehtävässä tapahtuvalle uudistuk
selle. 

David Fetcho 
Radics Magazine 1985 
Käännös Tuula Setälä 
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KRISTilliNEN TAIDESEURA 
Taiteellisesti lahjakkaat ihmiset ovat haastettu tuottamaan 
ilmaisulliselta muodoltaan korkeatasoista ja hengelliselle 
todellisuudelle avointa taidetta seurakunnan ja kaikkien ihmisten 
elämää rikastamaan ja avartamaan. 

Tähän tapahtumaan osallistuminen ja sen 
edistäminen sekä taiteen tekijöinä että vas
taanottajina kuuluu Kristillisen taideseuran 
tehtäviin. 

Kristillisen taideseuran kuudessa paikalli 
sessa yhdistyksessä järjestetään jäsenistön 
yhteydenpitoa ja ajatustenvaihtoa. Yksi 
tyisten jäsenten vastuu toiminnan ideoin 
nissa ja toteutuksessa on ratkaiseva . Kris 
tillisen taideseuran perusti kirjailija Hilja 
Haahti ystävineen vuonna 1919. Seuran jä
seniin ja tukijoihin on vuosikymmenten ku
luessa lukeutunut huomattava määrä kris -

tillisten piirien eri tahojen kulttuuriharras
tajia. Seura on Suomen kirkon seurakun
tatoiminnan keskusliiton (SKSK) jäsen. Lu 
keudumme myös vuonna 1978 laajalla 
pohjalla alkuunsa saaneen Tieteen ja tai
teen kristillisen tukisäätiön perustajiin. Seu
ra on yhteiskunnallisista liikkeistä riippuma
ton. 

Jäseneksi liittyminen käy allaolevalla lipuk
keella. Jäsenyyteen sisältyy kerran vuodes
sa ilmestyvä Ars Magna. Jäsenmaksu pe
ritään liittyjältä postitse. 

---------------------LIIITYMISTIEDOT 

Pyydän merkitsemään itseni Kristillinen tai 
deseura ry:n paikallisyhdistyksen jäsenek
si. Jäsenyyteen sisältyy Ars Mag_na-lehti . 

Nimi 

Osoite 

Ammatti 

Syntymäaika 

Päiväys 

Allekirjoitus 

Postita liittymiskaavake Kristillisen taide
seuran yhdyshenkilölle . 

Tauno Sarantola 
VänrikkiStoolinkatu 11 B 33 
001 00 Helsinki 

Sinikka Hiltunen 
Rauhankatu 18 A 
1 5110 Lahti 

Eero Mikkonen 
Pietarinkatu 1 0 B 
50100 Mikkeli 

Tuija Kuokka 
Korkeavuorenkatu 23 A 7 
48100 Kotka 

Elsa Mäkelä 
Kirkkokatu 1 2 A 1 3 
701 00 Kuopio 
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