1 1

SISALLYS
Kuvan sanoma

Tuula Setälä

3

Dora Jung- kirkkotekstiilien hiljainen mestari

Riikka Ryökäs

4

Tieteen ja taiteen krstillisen tukisäätiön apurahat 2000

Kirkkopalvelut

6

Luterilainen teologisesti kertova lasimaalaus

Veijo Muroke

7

Lasimaalaus - näkyvä ja näkymätön

Veijo Muroke

10

Lohdutus

Aila Lahtinen

11

Kirkon tiedonvälityspalkinto Kirsi Rostamolle

KT

12

Laulua voimasta

Christian Bunners

13

Jokapäiväistä leipää

Pekka Särkiö

14

Paloja arkipäivästä

Mia Peltola

15

Punon kuvista tarinaa

Susanna Liukkonen

16

Tutustun kuvan kieleen

Heidi Tohmola

18

Seisoja ja noutaja

Ville Mäkikoskela

Tervetuloa Kristillisen taideseuran vuosijuhlaan Lahteen

19
21

Kristillinen taideseura lyhyesti

22

Aila Lahtinen

Mikä minä olen?

23

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

ARS MAGNA 2001
Julkaisija
Kristillinen taideseura ry, perustettu 1919

Ilmestyminen
kerran vuodessa 26. vuosikerta
Päätoimittaja: Tuula Setälä
Toimitus/taitto: Antero Polso

Osoitteenmuutokset:
Paikallisyhdistysten kautta
2

Lehteämme postitetaan muutamia kappaleita Kristillisen taideseuran tervehdyksenä
tiedotusvälineisiin, kirjastoihin , oppilaitoksiin sekä taide- ja kulttuurialan järjestöihin.

Painopaikka:
Saarijärven Offset Oy 2001
ISSN 1237-2714

KUVAN
SANOMA

Eräs kaiken elämän
perusedellytyksistä on vesi. Se
antaa kasvun , virvoittaa
nuutuneen, puhdistaa
nuhraantuneen. Vedettä elämä
kuivuu ja vähitellen kuolee.

-------Kristitylle vesi merkitsee myös liittymistä
kasteessa Jumalan yhteyteen. Elämän veden äärellä kristityn on helppo levätä, kun
elämä monine vaiheineen yllättää. Kasteen
vesi on myös merkki syntien anteeksiannosta, kuormien siirtämisestä voimakkaille
käsille kannettaviksi.
Muutama vuosi sitten Helsingissä oli
kutsunäyttely, jonka teemana oli vesi. Näyttelyn eräänä taustahahmona toimi Kristillisen taideseuran kunniajäsen , Tauno Sarantola. Näin seuramme sai olla välillisesti
mukana Vesi-näyttelyn valmisteluissa.
Näyttelyssä, josta mieleeni jäivät mm
Kuutti Lavosen työt, oli mahdollista pysähtyä kuvan sanoman ääreen , antaa taiteilijan työn johdattaa elämän keskeisten teemojen puhuteltavaksi .
Ei ollut tarpeen miettiä, mitä taiteilija oli
työssään ilmaissut, vaan taideteokset virittivät ajatuksia uusille, aiempaa syvällisem-

mille urille. Kuva puhui ja sitä oli viisasta
kuunnella.
Elääkseen ihminen tarvitsee myös jokapäiväisen leipänsä, ravinnon . Kristitylle ihmiselle leivällä on erityinen merkitys kuten
vedelläkin on . Kristus itse on sanonut olevansa elämän leipä, jota nauttimaan elämämme voimaksi Hän meitä kehottaa.
Kokoontuessamme Lahteen vuoden
2001 vuosijuhlaan ja vuosikokoukseen
meillä on ilo ja mahdollisuus nähdä, miten
taiteilijat haluavat johdattaa ajatuksemme
elämän leivän pariin . Kristillisen taideseuran Lahden paikallisyhdistys on yhdessä
Lahden taiteilijaseuran kanssa järjestänyt
taidenäyttelyn "Elämän leipä", jonka avajaiset ovat juhlaamme edeltävänä lauantaina.
Näyttely on kutsunäyttely lahtelaisille taiteilijoille.
On suurenmoista, että taideseura jälleen kerran palaa toimintansa alkuperäiseen tarkoitukseen ja yhdessä taiteilijoiden
kanssa julistaa sanomaa elämän leivästä
tavalla, joka koskettaa katsojaa hänen tämänhetkisen elämänsä sisällöstä niin iloista, riemuista kuin suruista ja ahdistuksistakin käsin ja joka antaa katsojalle hänen tarvitsemaansa ravintoa.
Iästään huolimatta seuramme tai ehkä
juuri ikänsä ansiosta jaksaa tuoda keskellemme sanomaa elämän leivästä ja vedestä tavalla, joka puhuttelee kokijaansa hänen
odottamallaan tavalla.
Tuula Setälä
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DORA JUNG
KIRKKOTEKSTIILIEN
HILJAINEN
MESTARI

·------Dora Jung (1906-1980) oli yksi
huomattavimpia
tekstiilitaiteilijoitamme.
Kirkkotekstiileistä muodostui
yksi Jungin kutomon merkittävimpiä tuotteita.

Hän oli tunnettu niin pöytäliinoistaan (Sata
ruusua), suurista monumentaalitöistään
(Lahden historiallisessa museossa: Tie toi
elämää) kuin kirkkotekstiileistään (Lahti:
Ristinkirkko). Jung suunnitteli vuosina
1932-1980 antependiumeja, kirjaliinoja,
kalkkiliinoja, messukasukoita, stolia ja piispankaapuja yhteensä yli 600 kappaletta.
Tekstiilien kutomisen suorittivat Jungin
omat kutojat kuten Maritta Mattson ja viimeistelystä huolehti Jungin sisar Ulrika
Eklund.

Jungia käsittelevissä artikkeleissa ylistetään hänen töidensä teknistä tasoa ja
suunnittelijan yksinkertaista ja puhdasta
muotokieltä. Kirkkotekstiileissä Jungin pelkistetty muotokieli on nähtävissä symboleiden niukkana käyttönä. Katsojasta käytetty
symboliikka voi näyttää yksinkertaiselta ja
pelkistetyltä tai jopa mitään sanomattomalta. Kuitenkin, kun Jungin kirkkotekstiileissä,
esimerkiksi antependiumeissa, olevia symboleita analysoi kristillisiä symbolisanakirjoja käyttämällä, kokee yllätyksen.

Tyyli ja perinne
Ensimmäisenä vastaantulevana seikkana
kirkkotekstiilejä analysoitaessa on Jungin
voimakas sitoutuminen perinteiseen sekä
kristillisen symboliikan että tekstiilien merkityksen kohdalla. Perinteeseen sitoutuminen on ohjannut Jungin suunnittelua laajemminkin kuin vain symbolivalinnan osalta. Yksittäiset kirkkotekstiilit ja käytetyt symbolit näyttävät saavan sisältönsä ainakin
keskiaikaisesta traditiosta. Sitoutuminen
perinteeseen ei Jungille kuitenkaan merkinnyt oman itsenäisen tyylin sivuun laittamista, vaan valitun aiheen esittämistä itselle
luontuvalla tyylillä.
Dora Jung: Oma kuva

Muoto ja merkitys
Toinen asia, joka alkuun hämmentää ja jopa
sekoittaa, on Jungin tapa yhdistellä erilai-
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sia kristillisiä kuva-aiheita ja symboleita keskenään. Yhdistäminen on niin taitavasti tehty, että vasta tarkka analyysi osoittaa kyseessä olevan kahden tai kolmen eri kristillisen kuva-aiheen ainekset. Jungin käyttämiä kuvakokonaisuuksia ei sellaisenaan ole
nähtävissä kirkkotaiteessa. Perinteisten
kuva-aiheiden ja symboleiden yhdistäminen tekstiileissä esiintyvällä tavalla on Jungilla liian johdonmukaista ollakseen vain
sattumaa. Jung osoittaa menettelyllään tunteneensa kristillisen symboliikan ja ei vain
sen ulkonaisia muotoja vaan myös symboleille eri aikakausina annettuja vertauskuvallisia merkityksiä. Näistä vertauskuvallisista merkityksistä hän rakentaa kirkkotekstiiliensä symboliikan. Tämä tekee tekstiileistä ainutkertaisia ja persoonallisia.

Kolmantena mainittavana piirteenä
Jungin suunnittelussa on kirkon opin huomioiminen. Jungin tekstiileihin valitsemat
kuva-aiheet ja symbolit sisällyttävät viestin ,
jossa on toisaalta esillä kristinuskon perustapahtumia ja asioita, mutta toisaalta myös

luterilaisen opin keskeisiä piirteitä kuten
sanaa ja sakramentteja.

Suunnittelu ja viesti
Jung ei ole vain mestari kirkkotekstiilien teknisessä toteutuksessa ja esteettisessä
sommittelussa vaan myös kristillisen symboliikan hallinnassa ja kristinuskon keskeisten asioiden viestittämisessä. Jungin kirkkotekstiilien tutkiminen niiden sisältämän
viestin näkökulmasta on haastavaa. Tätä
haastetta lisää Jungin suunnitteluideoihin
liittyvän lähdemateriaalin vähyys. Tähän
mennessä Jungin kirkkotekstiilit on jätetty
analysoimatta. Syynä tähän on ollut vetoaminen Jungin tapaan olla itse hiljaa ja antaa tekstiiliensä puhua. Jungin tekstiilien
analysoiminen antaa vastauksen Jungin hiljenemiseen. Tarkemmin asiaa tarkastellaan
kirjoittajan väitöskirjassa, joka tällä hetkellä
on viimeistelyvaiheessa. Dora Jungin kirkkotekstiilejä käsitellään tarkemmin kirjoittajan esitelmässä Lahdessa Ristinkirkossa
Marianpäivänä 2001.
Riikka Ryökäs

Dora Jung: Vihreä antependium, Ristinkirkko, Lahti

Namibialaista
musiikkia,
lasimaalauksia,
kuvataidetta

teeeeeeeeeeeeee
TIETEEN JA TAITEEN
KRISTlLLISEN
TUKISAATION
VUODEN 2000
APURAHAT

Tieteen ja taiteen kristillinen
tukisäätiö on jakanut vuoden
2000 apurahat. Kaikkiaan
jaettiin kymmenen suuruudeltaan, 20.000-2.000 mk:n,
apurahaa.

Teologisen tutkimuksen ja missiologian
aloilta myönnettiin yhteensä viisi apurahaa.
Väitöskirjatöihin apurahan saivat TM Jussi
Niemelä (11 .000 mk): Genetiikka js uskonto , TM Risto Nieminen (10.000 mk): Jaettu
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seurakunta, TM Auli Vähäkangas (20.000
mk) : Lapsettomuus Tansaniassa yhteiskunnallisena ja yhteisöllisenä kysymyksenä. Lisensiaattityöhön apurahan sai Mus.mag .
Jan Heliberg (1 0.000 mk) : lndigenization
in the musical culture of the Evangeligal
Lutheran Church in Namibia. TM Minna
Aholalle myönnettiin 10.000 mk:n apuraha
Erkki Niinivaaran kirjekokoelman toimittamiseen.
Kirjallisuuden alalta toimitussihteeri
Mari Teinilä sai 4.000 mk:n apurahan
Anna-Maija Raittilan elämänkerran toimittamiseen .
Kuvataiteen apurahan (3 .000 mk) sai
graafinen suunnittelija Heidi Tohmola taiteelliseen työhön .
Matka-apurahan (2 .000 mk) sai kirjailija
Pekka Mutanen perinteen keräysmatkaan
Venäjälle.
Tauno Sarantolan apuraha (5 .000 mk)
myönnettiin kuvataiteililja Susanna Liukkoselle näyttelyn järjestämiseen ja Kristillisen
Taideseuran kuvataide-apuraha (7.500 mk)
arkkitehti Veijo Murokkeelle Saksan 1900luvun lasimaalaustaiteeseen tutustumiseen.
Apurahat luovutti säätiön puheenjohtaja, professori Seikko Eskola ja asiamies ,
kulttuuritoimenjohtaja Seppo Koistinen .

LUTERILAINEN
TEOLOGISESTI
KERTOVA
LASIMAALAUS

Perinteinen keskiaikainen lasimaalaus on
katolista, kuvat ovat havainnollisen kertovia
ja tapahtumat etenevät kohtaus kohtaukselta, sommittelu on hierarkista. Symbolit ja attribuutit kanonisoituvat pyhimysten ja personifioitujen käsitteiden tuntomerkkeinä
keskiajan lopulla. Lasimaalaus läheni esitystavaltaan hyvää öljymaalausta - mutta
miksi maalata lasille kun kankaalle tai seinäpinnalle sai syntymään helpommin vielä
ilmaisuvoimaisemman kuvan .
Uskonpuhdistuksen jälkeen lasimaalaus harrastus taantuu. Lasimaalauksia poistetaan kirkoista, ne rikotaan tai myydään
Englantiin. Lasimaalauksia vastustettiin
kuva-aiheiden katolisuuden vuoksi. Lukutaidon levitessä yksityiskohtaisen kuvakerronnan merkitys väheni .

Olen kiinnostunut luterilaisesta
lasimaalauksesta - mitä se
voisi olla.

Arts and Crafts -liike elvytti 1800-luvun
lopulla lasimaalauksen symbolismin hengessä. Bauhaus uudisti 1920-luvulla lasimaalauksen tekniikkaa ja vapautti kuvan sisällön perinteisistä muodoista. Syntyi moderni "vapaa lasikuva", jossa korostuu lasimateriaalin omat ominaisuudet, valo ja väri ,
vapaa lyijytys, abstrakti muoto. 1997 perustetun Deutsches Glasmalerei Museumin

Veijo Muroke

kokoelmat ja näyttelyt Linnichissä tekevät
ansiokkaasti modernia lasimaalausta tunnetuksi.

Uutta kuvakieltä
Saksassa syntyi sodan jälkeen suuri lasimaalausten rakennustarve ja siellä kehitettiin paljon uutta kuvakieltä nimenomaan
Saksan pohjoisosan evankelisella alueella.
Minua kiinnostavat erityisesti 1950-60 -luvun mestarit: Anton Wendling , Georg
Meistermann , Hans G. von Stockhausen ,
Wilhelm Buschulte, Johannes Schreiter
ja uudemmista Peter Valentin Feuerstein .
Heidän töistään nousee uusi "teologisesti
kertova lasimaalaus".
Lasimaalausten toteutukseen sovelletaan nyt modernia tekniikkaa , vanhaa ikonografiaa käytetään vapautuneesti . Kuva
rakennetaan tietyn teeman tai aiheen ympärille, joka ei ole yksi raamatun kertomus
tai kohtaus vaan osa monista. Parhammillaan samassa kuvassa on yhtäaikaa läsnä
vanhan testamentin ennustus , evankeliumin sanoma ja nykypäivän todellisuus ei
erillisinä kuvina vaan päällekäisinä ajatuksina.
Kuvissa esitetään ensinäkemältä risti riitainen asetelma , jossa erilaiset näkökulmat
keskustelevat keskenään. Kuva kerrostuu
ja alkaa toimia mietiskelyn välineenä, se on
saarna tai oivalluksen lähde , se nostaa
muiston tai aavistuksen -puhelee ja puhuttelee. Lasimaalausten aiheita ovat nyt "Seitsemän kuvaa kirkosta uudessa testamentissa", "Kuusi laupeuden tekoa", "Vapaus",
"Kotiinpaluu", "Sovinto ja yhteys", "Lupaus".
Abstrakti siirtyy muodosta sisällön ja koko
ilmaisun perusteeksi , kuva voi hyvin olla
esittävä. Pyhä kohdataan esteettisenä oivalluksena.

Tieto ja usko
Tiedon ja uskon teema tulee lasimaalauksissa esiin monin muunnelmin. Katsellessani koen, että tiedämme sen mihin uskomme. Sitä, mitä emme usko , emme kutsu tiedoksi. Uskomme enemmän kuin tiedämme,
usko on tietoa laajempi. Se , mistä kaikessa
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on kyse , on meiltä salattu . Kaikki tietomme
lepää luottam uksen varassa.
Olen toteuttanut kaksi melko suurta teolog ista lasimaalausta toisen Yli-Iin kirkkoon
(lasimaalaukset "Lupaus" ja "Kaipaus"
1995), toisen Jääi in seurakuntakotiin Kiiminkiin ("Jaakobin un i" 1999). Yli-Iin kirkossa lasimaalaukset kuvaavat dialogia; "Lupauksessa" seurataan Jumalan Abrahamiile antaman lupauksen ja siihen liittyvän siunauksen heijastumista nykypäivään , "Kaipauksessa" ihmisen ahdistusta ja ikävöintiä Jumalan yhteyteen tuttujen virsitekstien
kuvin.

Teemallinen kuva
Jääiin seurakuntakodissa "Jaakobin uni" on
kolmen nimeltä tunnetun enkelin sommitelma, jossa päällekäistyvät vanhan testamentin ennustukset ja uuden testamentin evankeliumi ; ne keskeiset kohdat, joissa enkeleillä on erityisen tärkeä osuus. Näiden näkymättömän näkyviä portaita kulkevien enkeleiden kanssa voimme iloita lapsen syntymästä, osoittaa kunnioitusta lapsen uskoa
kohtaan , lohduttaa kuoleman kohdatessa,
rohkaista kilvoituksissa ja ylistää Jumalaa
elämän lahjasta. Teemallisen kuvan rakentamisessa on aina ilmeiset vaaransa, mutta uskon sen olevan mahdollista pitäytymällä mahdollisimman tarkasti alkutekstiin.
Tällä hetkellä minua kiehtoo Joonan tarina. Mielenkiintoista Joonassa on jatkuva
pakeneminen , uppoamisen ja heitettynä
olemisen ja toisaalta uudistumisen ja nostetuksi tulemisen samanaikainen kuva.
Veijo Muroke
arkkitehti
Tieteen ja taiteen kristillisen
tukisäätiön apurahojen
jakotilaisuudessa 7.12.2000
Helsingissä

• • • • • • • • • • • • • • • • •
'Jaakobin uni', lasimaalaus,
Jääiin seurakuntasali,
Veijo Muroke 1999

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
II

LASIMAALAUS
NAKYMATON

NAKYVA JA

Lasimaalaus syntyy valosta,
elää valon mukaan ja hiipuu
hämärässä. Lasimaalaus
häivyttää ulkopuolisen maailman tarkkailun, luo sisätilaa,
kääntää katseen sisäiseen.

--------

Valon vaihtelu ja lasin läpinäkyvyys , värien
syttyminen , kimallus tai kuihtuminen , taustan liike ja varjot, muotojen kerroksellisuus ,
tuttu ja tuntematon , näkyvä ja näkymätön
herättävät oivalluksen tai nostavat muiston ,
aavistuksen sydämeen ja alkavat kertoa puhelia ja puhutella.

Kuvien sarja
Perinteisesti lasimaalaus on kertova, kuvien ja metaforien sarja. Tämä lasimaalaus
kertoo enkeleistä ja Jaakobin unesta. Enkeleiden tunnusmerkkejä ovat siivet, sandaalit, matkasauva, kiharat hiukset ja otsanauha, jolla ne on sidottu - kaikki tuntomerkkejä, jotka viittaavat enkelin tehtävään
Jumalan sanansaattajana , viestin tuojana,
yhteyden rakentajana ja ihmisen suojelijana. Jaakobin unessa Jumalan enkelit kulki-
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II

vat ylös ja alas maasta taivaaseen ulottuvia portaita - mutta miksi enkelit näin tekivät, mitä viestiä saattoivat?
Raamattu tuntee enkeleistä kolme nimeltä. He voivat olla tänään tässä. Enkeli
Gabriel Jumalan sanansaattaja, ilmoittaa
meille suuren ilon Jeesuksen syntymästä:
Betlehemin tähti johdattaa meidät ihmeellisen neuvonantajan syntymän äärelle. Enkeli Mikael , rohkea taistelija, todistaa pääsiäisen tapahtumista: Kristus on ylösnoussut, hauta on tyhjä, kuolema voitettu . Enkeli
Rafael , suojelusenkeli siunaa meitä elämänmatkalle; Vapauteen Kristus meidät
vapautti . Pysykää siis lujina älkääkä alistuko uudelleen orjuuden ikeeseen Galatalaiskirje 5:1. Omakohtainen ja elävä, etsivä usko kuuluu meille kaikille . Ja se palkitaan.
Kuvan yläreunassa taivas on auki niinkuin se oli Jaakobin unessa: jouluyönä, helluntaina ja viimeisenä päivänä Ihmisen pojan palatessa. Taivaan korkeudessa pienten enkelten kuoro ylistää Jumalaa sanoen:
- Jumalan on kunnia korkeuksissa/maan
päällä rauha/ihmisillä , joita hän rakastaa. "
Luukkaan evankeliumi 2:14.

Lasin läpi, peilin läpi
Enkelit ovat seurakuntakodissa vieraileville
lapsille tuttuja ja turvallisia, enkelten ylläpitämä yhteys meille kaikille uudistumisemme ja jaksamisemme voima. Enkelit, näky-

•••••••••••••••••••••
mättömän maailman asukkaat, olen kuvannut kirkkaan lasin avulla. Viesti viemisen
sädehtivänä virtana, kimalluksena , jonka
auringonvalo sytyttää.
Kolmen enkelin teema toistuu taiteessa
eri versioin. Tunnetuimpia varhaisen uskonnollisen taiteen paljon seurattuja enkelikuvia on Andrei Rublevin Kolminaisuus
1400-luvun alusta (1411 ), jossa enkelit ovat
asettuneet aterialle pöydän ympärille .
Tässä lasimaalauksessa, jonka nimi on
Jaakobin uni, Jaakobin uneen ikään kuin
päällekkäistyvät vanhan testamentin ennustukset ja Uuden testamentin evankeliumi ; kohtaukset, joissa enkeleillä on erityisen tärkeä osuus.

Ainutlaatuinen rakennus
Meidän evankelisluterilaisen uskomme mukaan voimme rakentaa kuvia ja ammentaa
uskostamme; valmiita kuvaamisen , esittämisen malleja on vähän . Näissä näkymättömän näkyviä portaita kulkevissa enkeleissä Jääiin seurakuntakodissa halutaan iloita
lapsen syntymästä, osoittaa kunnioitusta
lapsen uskoa kohtaan , lohduttaa kuoleman
kohdatessa, rohkaista kilvoituksissa ja ylistää Jumalaa elämän lahjasta.
Kiitän seurakuntaa luottamuksesta, että
olen saanut tehdä tämän työn ja saan olla
mukana tässä ilossa. - Kiitos.

LOHDUTUS
Kuljin katua pitkin
allapäin,
pää painuksissa.
Olin astua sen päälle,
kirkkaan keltainen kukkanen
jalkakäytävän reunakivessä.

------Pysähdyin ja katsoin,
kadussa oli pieni rako,
jossa vähän hiekkaa ja roskia.
Siinä kivien puristuksessa
se kasvoi ja kukoisti.

Kuinka se lohduttikaan minua.
Olinhan itsekin puristuksessa,
kuin kivien välissä.
Mistä saisin tuon kukkasen
kirkkauden ja elämisen rohkeuden?

Veijo Muroke

••••••••••••••••••
Jääiin seurakuntakodin
lasimaalauksen ja tekstiilitaideteoksen
siunaamisjuhlassa tammikuussa 2000

Aila Lahtinen

KIRKON TIEDONVÄLITYSPALKINTO
KIRSI ROSTAMOLLE

Kirkon tiedonvälityspalkinto
vuodelta 2000 on myönnetty
Radio Dein päätoimittaja, toimitusjohtaja Kirsi Rostamolle.

Palkinnon perusteluissa kirkkohallitus
toteaa , että kristillisen radioaseman perustaminen kolme vuotta sitten oli erityisesti
yhden naisen , Kirsi Rostamon työnäky. Perustamalla kristillisen radioaseman Rostamo halusi vastata Jeesuksen lähetyskäskyyn : "Menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumi kaikille luoduille". Tätä
näkyä Rostamo on toteuttanut rohkeasti,
koko sydämestään ja joutunut myös taistelemaan sen puolesta, ottaen myös henkilökohtaisen riskin.
Kirsi Rostamo on tarttunut muuttuvaan
mediatilanteeseen ja raivannut tilaa kristilliselle sanomalle paikallisradioitten kovan kilpailun kentällä. Kristillisen radioaseman
ympärille on myös syntynyt vapaaehtoista
toimintaa sekä seurakuntien ja kristillisten
yhteisöjen käytännön yhteistyötä . Rostamoa kiitetään myös siitä, että hän on oivaltanut hengellisen musiikin merkityksen ja
antanut gospel-musiikille tilaa radiossa.

Viesti esiin
Kirsi Rostamo

Kirkkohallitus palkitsee Rostamon uraauurtavasta ja peräänantamaHamasta toiminnasta kristillisen sanoman ja kristillisen tiedon välittämiseksi.
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Jakaessaan kirkon tiedonvälityspalkinnon
2000 arkkipiispa Jukka Paarma pohti , onko
kirkon viesteillä tilaa medioissa . Median
valinnat kirkon toiminnan , julistuksen ja sanoman uutisarvosta antaa kirkolle vakavan
aiheen miettiä, mitä todella sanotaan , millaisella kielellä julistetaan. "Meillä on paljon
opittavaa siitä, miten viime aikojen arvokeskustelu on välillä läpäissyt median kautta
linjan , välillä se on jämähtänyt kuin läpipääsemättömän panssarin eteen ."

"Kirkon ydinsanoma ei kantaudu kovin
hyvin tiedotusvälineiden kautta. Kun näin
on , on tärkeä, että medioita, joiden kautta
kirkon hengelliselle sanomalle , uskonnollisille kysymyksille ja ihmisen ajallista ja iankaikkista hyvää pohtiville ohjelmille löytyy
riittävästi mahdollisuuksia tulla esille."

Sillaksi seurakuntaan
Kiittäessään palkinnosta Kirsi Rostamo sanoi ymmärtävänsä, että yksityisenä tahona
on helpompi hoitaa laajapohjaista, kristitty-

jen yhteyttä korostavaa radiota. Aikanaan
hän toivoi kirkon perustavan radion. "Tarvitaan kristillistä radiota , jonka kautta evankeliumi on esillä 24 tuntia vuorokaudessa.
Radio Dei haluaa olla siltana seurakuntaan .
Paras kiitos työstä ovat ne ihmiset, jotka
ovat Radio Dein kautta löytäneet lohtua ja
jopa syyn jatkaa elämää."
Kirsi Rostamo on syntynyt 20.2 .1961
Helsingissä. Koulutukseltaan hän on atkmerkonomi , lisäksi hän on opiskellut viestintää ja radiotyötä. Ennen tehtäviään Radio Dein toimitusjohtajana ja päätoimittajana hän on toiminut atk-suunnittelijana ,
markkinointipäällikkönä sekä perheyrityksen Rolate Oy:n toimitusjohtajana. (KT)

------- ·------LAULUA VOIMASTA

Johan Sebastian Bach syntyi
21.3.1685 Eisenachissa Saksan Thuringenissä ja kuoli
28.7.1750 Leipzigissä. Hänen
kuolemastaan on kulunut 250
vuotta.
Bachia on alettu nimittää "viidenneksi evankelistaksi". Hän itse ei olisi varmaankaan
käyttänyt tuollaista kuvausta itsestään.
Bachin musiikki oli evankeliumin palvelemista, mutta hänelle ei olisi tullut mieleenkään asettua neljän evankelistan kanssa
samalle viivalle.
Vuonna 1747 Bach on merkinnyt erään
oppilaansa muistikirjaan kaanonin. Siinä on
teksti: "Kristus tulee kruunaamaan ristin
kantajat. " Bachin uskossa kärsiväliä ja ristiinnaulitulla Kristuksella oli keskeinen sija.
Kristuksen seuraaminen oli Bachille ristin
seuraamista. Tunnettu Bachin kantaatti alkaa sanoilla: "Minä kannan ristinpuun mielelläni."
Ihminen tulee vanhurskaaksi Jumalan
edessä yksin armosta, Kristuksen tähden.

Siinä oli Raamatun ja Lutherin kanssa yhtenevä Bachin elämän perusta.
Bachin luoman musiikin runsaus on
hämmästyttävä. Ensimmäisinä vuosinaan
Leipzigissa hän sävelsi joka sunnuntaiksi
kantaatin , yli neljännestunnin mittaisen kokonaisuuden vaatimuksiltaan korkeinta taiteellista tasoa. Bachin kirkkokantaateista
200 on vielä tallessa.
Nykyään tunnetumpiin Bachin teoksiin
kuuluvat jouluoratorio ja Matteuspassio, soitinsävellyksistä Brandenburgilaiset konsertot tai Goldberg-muunnelmat. Olisi väärin
jakaa Bachin tuotanto jumalanpalvelus- ja
muuhun musiikkiin . Myös puhtaan instrumentaalimusiikin piti Bachin käsityksen
mukaan heijastaa jotakin Jumalan ja Luojan viisaudesta.
Bach ei ole vaiti varjoista , synnistä, kuolemasta, tuskasta , helvetin syvyyksistä .
Bachin musiikki laulaa ja soittaa kuitenkin
siitä, että Jumalan elämänvoimat ovat vahvempia.

Christian Bunners,
suomentanut Heini Kataja-Kantola,
Perusta 2000.
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JOKAP.ÄIVÄISTÄ
LEIPM
Keski-Lahden seurakunta,
Lahden taiteilijaseura ja Kristillinen taideseura järjestävät
vuonna 2001 Ristinkirkossa
taidenäyttelyn 'Jokapäiväistä
leipää'.
Kirkon riemuvuosi juhlistaa Kristuksen syntymän 2000-vuotisjuhlaa. Samalla se nostaa esille raamatullisen riemuvuoden teeman oikeudenmukaisuudesta, köyhien armahtamisesta ja velkojen anteeksiannosta.

Yhteisön leipä
Leipä ja ravinto yleensä on ihmisille ja eläimille välttämätöntä. Hyvinvointi jakautuu
epätasaisesti. Viime aikoina tehomaatalous on aiheuttanut Euroopassa elintarvikeskandaaleja, mikä on horjuttanut ihmisten
luottamusta ruuan puhtauteen . Länsimaissa leipää hukataan , käyttökelpoista ruokaa
viedään roskiin , viljaa poltetaan lämmöksi .
Muualla ruokaa on riittämättömästi. Esimerkiksi itäistä Afrikkaa ja Afganistania koettelee pitkään jatkunut kuivuus ja katovuodet
Kehitysmaiden velkataakka, sodat ja korruptio estävät niitä kehittämästä keinokasteluaja muita keinoja sadon varmistamiseksi. Mitä mahdollisuuksia meillä on vaikuttaa
maailmantalouteen niin , että kaikille riittäisi
jokapäiväistä leipää?

Yksilön leipä
Kristityt rukoilevat Isä meidän -rukouksessa "Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme". Jumala on luonut kaiken ja pitää jatkuvasti yllä luomaansa elä14

mää . Tätä ylläpitävää työtä Jumala tekee
usein meidän ihmisten kautta . Lutherin
Vähä katekismuksen mukaan jokapäiväiseen leipään kuuluu varsinaisen ravinnon
lisäksi kaikki muukin , mikä on elämälle välttämätöntä, kuten "hyvä hallitus , suotuisat
säät, rauha , terveys , järjestys, kunnia, hyvät ystävät, luotettavat naapurit ja muu sellainen". Uuden katekismuksen mukaan "Isä
meidän rukous ohjaa meitä kuhtuulliseen
elämäntapaan. Jumalan hyvyys velvoittaa
meidät jakamaan omastamme ja huolehtimaan siitä, että kaikilla on riittävä toimeentulo ."

Kokonainen leipä
"Ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan
jokaisesta sanasta , joka lähtee Jumalan
suusta". Näin Jeesus vastasi kiusaajalleen.
(Matteuksen evankeliumi 4). Aineellisuuden
ylikorostus kaventaa elämän todellisuuden
yksiulotteiseksi . Ihminen tarvitsee myös
henkisiä ja hengellisiä arvoja, yhteyttä Jumalaan . Tähän leivän nälkään Jumalaantoi Jeesuksen. Heprean sana Betlehem
merkitsee "leivän kotia". Jeesus sanoi : "Jumalan leipä on se, joka tulee taivaasta ja
antaa maailmalle elämän Minä olen tämä
elävä leipä." (Johanneksen evankeliumi 6)
Riemuvuoden taidenäyttelyn "Jokapäiväistä leipää" osallistujat ovat Lahden taiteilijaseuran jäseniä

Anne Hakala
Sari Hakala
Marja-Liisa Jokitalo
Jarmo Kukkonen
Mary Kuusisto
Ville Mäkikoskela
Mia Peltola
Tapani Räisänen
Aili Seppänen
Eeva-Kaarina Takala
Näyttely on nähtävissä Kristillisen taideseuran vuosijuhlan yhteydessä Marianpäivänä
2001.

Pekka Särkiö

PALOJIA II II
ARKIPAIVASTA

Parhaat kuva-aiheet syntyvät
kuin itsestään, niitä ei tarvitse
hakea kaukaa. Kuvani ovat
jonkinlaisia paloja tutusta ja
usein niin unohdetusta arkipäivästä.
'Albumista', puupii rros, Mia Peltola 1998

Ystäviä ja läheisiä, eläimiä ja ihmisiä, tärkeitä ja muistorikkaita esineitä. Tällaiset uudelleen löydetyt muistot ovat rakkaita ja henkilökohtaisia , mutta niitä on myös helppo
jakaa ja niihin samaistua. Erityisesti sotien
jälkeinen 50- ja 50-lukujen suomalaisuus ,
koti ja kulttuuri ovat loputon aihe ammentaa . Mummon nappipurkit, koko suku kahvipöydässä, pullantuoksuinen keittiö ...

Puupiirros- tilaa
sattumalle
Puupiirroksessa kiehtoo tekniikan käsityömäisyys ja fyysinen raskaus. Se, kun laattaan piirtyy uusi viiva tai kun väri siirtyy puukiekolla hiertäen paperille . Puupiirros tekniikkana mahdollistaa myös kaikenlaisen
kokeilemisen. Ehkä juuri siksi työni muistuttavat myös maalauksia, eivät niinkään perinteistä puupiirrosta. Yllätyksiä ja vahinkoja sattuu aina välillä ja lähes säännöllisesti ,
ne ovat grafiikan rikkaus ja suola. Kun te-

kee kuvia intuition varassa ja jättää tilaa sattumille , lopputulos on yllätys jopa itselle .
Tätä ihmettä en kyllästy koskaan ihastelemaan.
Kuvien tekeminen on minulle asioiden
tutkimista ja penkomista, eivätkä työn tulokset näy vain väreinä paperilla tai kankaalla .
Taide on myös kanssakäymistä ja kommunikointia, kysymistä ja vastaamista . Par-

haan palautteen saa silloin , kun joku tulee
kertomaan omia kokemuksiaan tai jakamaan muistojaan. Kuvien kautta syntynyt
keskustelu saa minut tekemään yhä uusia
kuvia , yhä uusia muistoja.

Mia Peltola
Jokapäiväinen leipä -näyttelyn taiteilija
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PUNON
KUVISTA
TARINAA

Kärsimykseen, ihmisen osaan
elämässä ja uskontoon liittyvät
kysymykset ovat vaivanneet
minua jo nuoresta pitäen.
Luulen , että olen jo varhain alkanut etsiä
vastauksia kysymyksiin. Äskettäin katolinen
naistaiteilija-ohjaajani neuvoi minua: kysyt
oikeita kysymyksiä , mutta älä odota saavasi vastauksia liian pian . Tämä etsiminen on

'lan ·, tempera ja öljy kankaalle,
130x170 cm, Susanna Liukkonen 2000

varmasti punainen lanka kaikessa työskentelyssäni .

Sisäinen matka
Olen työskennellyt paljon installaation ja
ympäristötaiteen alueilla - nykyisin maalaan . Maalauksissani ihmiset ovat tietyissä
mielenmaisemissa etsien ja löytäen. Tämän
hetkinen teemani on 'pyhiinvaellus' tai 'sisäinen matka'. Matkustan usein lomillani
luontoon - viime aikoina Lappiin tai Skotlannin saaristoon. Maalausteni aiheet tulevat unista ja matkoillani kokemistani voimakkaista elämyksistä. Punon kuvistani tarinaa , jonka pohjalta katsoja voi heijastaa
omaansa. Vaikka maalausteni lähtökohta
on henkilökohtainen , työstän teokseni yleisempään muotoon , jotta katsojalle jää tilaa.

jotain . Haikurunoilija Matsuo Basho kirjoitti suunnilleen näin: "Lähdin pyhiinvaellukselle tullakseni siksi , mitä olen ." Ehkä kyse on
tästä. Pyhiinvaellus on erikoinen tilaisuus
ihmisen elämässä. Miksi lähteä matkalle?
Mikä on sen tarkoitus? Pyhitettyjen esineiden tai pyhimysten hautapaikkojen näkeminen? Vai voisiko pyhiinvaelluksen suurin
anti tai tehtävä olla oman itsensä kohtaaminen? Pyhiinvaelluksella ihminen irrottautuu arkisista kuvioistaan , ehkä lähimmistä
ihmisistäänkin , aloittaa matkan vieraassa

Levähdyspaikka
Tällä hetkellä työskentelen Mäntyharjulla,
Taidekeskus Salmelassa . Olen jo pitkään
halunnut päästä työskentelemään rauhalliseen ympäristöön , pois kaupungista , joten
paikka on ihanteellinen . Salmela mahdollistaa hyvän keskittymisen työskentelyyn. Se
tarjoaa myös mahdollisuuden välttämättömään hiljentymiseen. Salmelan paikalla sijainneessa varhaisemmassa talossa on ollut vanha kirkossakävijöiden levähdyspaikka. Ihmiset ovat kaukaakin matkustaneet
Mäntyharjun puukirkkoon , joka sijaitsee aivan Salmelaa vastapäätä. Salmelassa työstämäni maalaukset tulevat näyttelyyni Jenni Lampisen kanssa Galleria Jangvaan,
Helsinkiin. Näyttely on helmikuussa 2001
ja sen järjestämisen mahdollistaa Tieteen
ja taiteen kristillisen tukisäätiön stipendi.

ympäristössä , tietyllä tavalla irrallisena valmiimpana kohtaamaan tuntemattoman.
Olen suunnitellut oikeaa pyhiinvaellusmatkaa Santiago de Compostelaan Espanjaan kevääksi 2001. Tuon matkan kokemusten inspiroimana jatkan työskentelyä
teemani pohjalta Ranskassa, Hötel Chevillonissa , syksyllä 2001.

Susanna Liukkonen

Siksi, mitä olen
Olen matkalla - en tiedä voiko sitä kutsua
pyhiinvaellukseksi - mutta matkalla etsien

Kirjoittaja on Tieteen ja taiteen
kristillisen tukisäätiön apurahan
2000 saaja
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TUTUSTU KUVAN KIELEEN
Tulin elokuussa 2000 tänne
Jerusalemiin viettämään
sapattivuotta.
Lisäksi toteutan suunnittelemaani hanketta, joka on nyt puolessa välissä. Tämä hanke on kolmella sanalla Löytöretki kuvan
voimaan. Hankkeessa on myös kolme tasoa, tutkiminen , yhteistyö ja tuottaminen.

Heidi Tohmola

Tuntuu kuin koko maailma olisi kääntänyt kameransa zoomin tänne Jerusalemiin .
Täällä eletäänkin aika mielenkiintoisia aikoja. Päivittäin saan kuulla uutisia mellakoista ja yhteenotoista juutalaisten ja arabien välillä. Turistit ovat lähes kokonaan kadonneet katukuvasta ja kauppiaat sulkevat
puotejaan . Juutalainen kansa tuskailee , ru18

koilee ja miettii Vanhan Kaupungin itku muurilla , missä Messias viipyy. Jerusalem Post
-lehden sivuilla pilapiirrokset kertovat tuskan lisäksi vihasta ja katkeruudesta poliittisia päättäjiä kohtaan. TV näyttää sotilaspoikansa menettäneiden äitien itkeviä kasvoja. Kuitenkin samaan aikaan normaali arki
jatkuu , lapset menevät kouluun , kemikalion
myyjä asettaa uutuuskynsilakat näytteille, ja
New Age -diskon ikkunalla on uusi huippumoderni neonvärijuliste ensi viikon teknojuhlista.
Tulin tänne ymmärtääkseni ja oppiakseni enemmän kuvan ja symbolin voimasta.
Juutalaiset rakastavat kuvakieltä. Museoita
ja gallerioita, taidekouluja ja katutaiteilijoita
on jokapuolella. Taiteen historia on yhtä
kunnioitettavan pitkä kuin itse ikivanha Jerusalemkin. Graafinen julkaisukieli on taas
nopeasti katsottuna kuin länsimaissakin. Israel tuntuu tällä hetkellä pyrkivän monessa
asiassa länsimaiseen yhteiskuntatyyliin.
Modernista pyrkimyksestään huolimatta Israel ei voi kieltää seemiläistä mentaliteettiaan. Tapa käyttää symboleja, värejä ja sanoja ovat kaikesta huolimatta juutalaisia. Ja
hyvä niin onkin! Tämä kulttuuri ja symbolimaailma on mielenkiintoisin tutkimuskenttä, minkä tiedän.
Olen tiiviisti mukana myös Caspari
Centerin toiminnassa. Caspari Center on
Raamatun ja juutalaisuuden tutkimuskeskus. Se perustettiin 1982 ja se on Israelin
ensimmäinen messiaanisia seurakuntia
palveleva opintokeskus. CC järjestää apologiakonferensseja, opintomatkoja, luentosarjoja ja tutor-ohjelmia vieraileville tutkijoille, opiskelijoille ja pastoreille. Lisäksi CC julkaisee englannin , heprean ja venäjänkielistä koulutusmateriaalia.

Ajattelutapa ja historia
Myös CC on muutosvaiheessa, jossa se
haluaa oppia enemmän visuaalisen ilmaisun keinoista. Olen löytöretkellä yhteistyös-

sä CC:n henkilökunnan kanssa. CC antaakin erittäin oivallisen ympäristön juutalaisen
historian ja ajattelutavan tutkimiseen. Lisäksi tämä on paikka, missä messiaaniset juutalaiset (Jeesukseen Messiaana uskovat) ja
kristityt muualta maailmaa toimivat kiinteässä yhteistyössä. Kansainvälisempää henkilökuntaa tuskin löytyy.
Hankkeeseeni kuuluu siis tutkiminen ,
yhteistyö ja tuottaminen . Tutkimistyötä toteutan itsenäisesti saatavilla olevien lähteiden avulla, yhteistyötä CC :n henkilökunnan
kanssa ja projektin konkreettisena tuotoksena toimii taidenäyttely ja kirjallinen raportti
oppimastani. Vuoden aikana kuvaan , maalaan , piirrän ja suunnittelen . Näyttelyn toi-

von toimivan silmien avaajana Suomessa.
Haluan avata silmät niille tosiasioille , jotka
itse näin ja koen täällä. Näin ehkä voin ammentaa vi isautta omaan työhöni ja ammattiini , sekä antaa jotain uutta Suomesta Jerusalemille .

Heidi Tohmola
graafinen suunnittelija
Jerusalem
Kirjoittaja on tieteen ja taiteen
kristillisen tukisäätiön apurahan 2000
saaja
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SEISOJA JA NOUTAJA
Ville Mäkikoskela: \\\"seisoja ja nautaja\\\, 2000, keramiikka ja sekatekniikka,
45x350x70 cm.
Teos koostuu kahdesta koiranpäästä, seisojan ja noutajan , lattialla kasvokkain , sekä
leipäröykkiöstä, josta seisojan pää pistää

esiin ja pullalongasta, jota noutaja kiskoo
kaulastaan perässään.
Kyse on inhimillisistä tunteista ja ihmisten välisistä suhteista vaikkakin ihmisen
parhaan ystävän , koiran , kautta kerrottuna
ja koiran kokemuspiiriin heijastettuna, ihmisen näkökulmasta ja ajatuksista lähtien.
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Kristillisen taideseuran vuosijuhla
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TERVETULOA KRISTILLISEN
TAIDESEURAN VUOSIJUHLAAN
LAHTEEN 25.3.2001
10.00 Jumalanpalvelus Ristinkirkossa
Kansallinen kuurojen juhlapyhä
11.30 Ruokailu Kirkkokatu 5 juhlasalissa
Ruokailun järjestää seuran jäsenille Lähetyskahvila Alwari.
Vuosikokous on lounaan jälkeen Ristinkirkon auditoriossa.
Tilaisuuden yhteydessä on mahdollisuus tutustua taidenäyttelyyn Ristinkirkon
ala-aulassa.
Näytteilleasettajiksi on haastettu Lahden taiteilijaseuran jäseniä.
Näyttelyn aiheena on "Jokapäiväinen leipä". Näyttely liittyy Kirkon riemuvuoden tapahtumiin , jotka juhlistavat kirkon 2000-vuotisjuhlaa ja tuovat esille mm.
oikeudenmukaisuuden kysymyksiä: Leipä- elämän välttämättömät edellytykset - on Jumalan lahjaa, mutta se jakautuu epätasaisesti .

13.00 Vuosijuhla Ristinkirkossa
Virsi 340
Musiikkiesitys
Ristinkirkon kanttori Johanna Torikka , urut
Alkutervehdys
Asessori Pekka Särkiö
Musiikkiesitys
Miina Järvi , viulu , Marius Järvi , sello, Mari Järvi , piano, urut
Esitelmä
Pastori Riikka Ryökäs: Dora Jung kirkkotekstiilien suunnittelijana
Musiikkiesitys
Matti Norjava, laulu , Johanna Torikka, urut
Nuorten ohjelmaa
Huomionosoitukset
Rukous ja siunaus
Pastori Juha Malmisalo, Si unauksena virsi 210
Virsi 548 ja päätössoitto, JohannaTorikka
Virsien 210 ja 340 sävel on Ilmari Krohnin ja virren 548 sanat Hilja Haahden
käsialaa.

21

KRISTILLINEN
TAIDESEURA
LYHYESTI

Kristillisen Taideseuran perusti
1919 kirjailija Hilja Haahti
ystävineen. Seuran perustajien
ajatuksissa oli kolmisoitu: taide,
kristillisyys ja suomalaisuus.
Kansalaissodan raskaat vaiheet olivat väistymässä ja oli aika lujittaa kansakunnan
henkinen perusta. Seuran rekisteröintihakemus oli jätetty käsiteltäväksi jo ennen
maamme itsenäistymistä, mutta hakemus
saatiin käsiteltyä vasta niin, että seurasta
tuli ensimmäinen , itsenäisyyden aikana rekisteröity yhdistys.
Vuosisadan alkukymmeninä taideseuraan lukeutui monia eri kristillisten piirien
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Li ittym istiedot
Pyydän merkitsemään itseni Kristillinen taideseura ry:n paikallisyhdistyksen jäseneksi. Jäsenyyteen
sisältyy Ars Magna-lehti

Pekka Särkiö
Joutjoentie 2
15170 Lahti

Postita liittymiskaavake Kristillisen taideseuran yhdyshenkilölle.

Osmo Viljakainen
Porrassalmentie 24 C
Neekeriharju
501 00 Mikkeli

Tuula Setälä
Pohjoinen Rautatienkatu 17 A
00100 Helsinki

Tuija Kuokka
Korkeavuorenkatu 20 C 31
48100 Kotka

Nimi
Osoite

Ammatti
Syntymäaika
Päiväys
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Allekirjoitus

eturivin vaikuttajia ja sen vaikutuspiirissä
oli kulttuurielämän eturivin henkilöitä. Kristinusko oli länsimaissa yleensäkin tiedostetumpi yhteiskuntaelämän osa.
Tärkeä tehtävä seuralla oli seurakuntien
rohkaisemisessa ja ohjaamisessa taideteosten sijoittamisessa kirkkoihin. Kuvataiteen käyttö kirkoissa ei ollut lainkaan yhtä
luontevasti selvää kuin myöhemmin.
Hilja Haaden oma tuottelias kirjailijantyö
kanavoitui myös hänen alullepanemiinsa,
toimittamiinsa ja osin kirjoittamiinsa seuran
juhlakirjoihin. Näitä julkaistiin seuran siirtyessä uudelle kymmenluvulle tai koosteena
ajankohtaisista kulttuurin ja kristinuskon kysymyksistä.
Hilja Haahden vaikutus seuran toimintaan oli keskeinen ja merkittävä aina hänen
kuolemaansa vuonna 1966 saakka.
Nykyisin seura julkaisee vuodesta 1975
ilmestynyttä 'Ars Magna', suuri taide, vuosijulkaisua, Seuran paikallisia yhdistyksiä
toimii Helsingissä, Lahdessa, Kotkassa
ja Mikkelissä. Vuoden 2001 vuosijuhlan
järjestää Lahden yhdistys.
Seura on Suomen kirkon seurakuntatoiminnan keskusliiton (SKSK) jäsen. Lukeudumme myös vuonna 1978 laajalla pohjalla alkuunsa saaneen Tieteen ja taiteen
kristillisen tukisäätiön perustajiin .
Raamatun alkukertomukset antavat ihmiselle luonnon hallitsemisen ja vaalimisen
tehtävät. Tähän työhön liittyy kulttuuri.
Yksityisen kristityn elämän keskeiset
asiat liittyvät jumalasuhteeseen. Kristityn
maailmankuvaan kuuluu avoimuus hengelliselle todellisuudelle myös taiteen alueella.
Haluamme edistää tätä avoimuutta.
Hyvä ystävä, olet tervetullut seuramme
jäseneksi! Liittyminen käy oheidella lipukkeella. Jäsenyyteen sisältyy kerran vuodessa ilmestyvä Ars Magna. Jäsenmaksun
suuruus oli Helsingin yhdistyksessä kuluneena vuonna 50 markkaa. Jäsenmaksu
peritään postitse.

MIKÄ MINÄ OLEN

Olenko hiekkajyvä
vai pisara öljyä
tässä suuressa maailman rattaassa?
Olenko piikki koneistossa
vai tyhjiö siinä?
Ajattelenko,
mikä minä olen?

Aila Lahtinen
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