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Kirja-arvostelu Ilo ja vapaus -kirjasta
Koin saavani kokea uudelleen sen ilon, jonka sain juuri uskoon tultuani. Tämä oli
päällimmäisenä mielessä luettuani Mirva Peltolan kirjan ”Ilo ja vapaus – Toivon näkökulma
Solženitsynin tuotantoon”.
Kirjan alku valaisee taitavasti historiallisia olosuhteita neuvostoajan Venäjällä. Uskoville
kristityille vankileirit olivat kuitenkin hämmentävällä tavalla hengellisesti virkistäviä. Ilo
pulppusi kirjan sivuilta. Seurakunnan yhteys tuli entistä tärkeämmäksi asiaksi rukouksen
ohella.
Solženitsynin omasta elämästä paljastuu hänen tuotannostaan tietämättömälle
mielenkiintoisia asioita. Vaikka hän ei mitä ilmeisimmin ole joutunut vankileirille uskon
vuoksi, hän saa kuitenkin itsekin kokea pelastuksen ilon ja vapauden otettuaan Jeesuksen
elämäänsä.
Loppupuolella kirjaa pääsin kurkistamaan lähemmäs tämän päivän Venäjän tilannetta.
Uskovat siellä iloitsevat vielä tänäänkin pelastuksestaan ja sisäisestä vapaudestaan sekä
kertovat siitä muillekin.
Ei ole helppoa olla iloinen vaikeiden olosuhteiden keskellä. Uskon kautta saamme
kuitenkin iloita pelastuksesta ja vapaudesta, koska Jeesuksen pelastustyö on aivan
mahtava asia!
Maria Haapsaari
Hilma opettelee kävelemään

Hilma Peltola on pieni tytön tylleröinen, joka on seitsemän kuukauden ikäinen. Hänellä on
pyöreät posket ja iloinen hymy. Hän osaa kontata taitavasti ja opettelee jo kävelemään.
Valokuvassa Hilma on hyvän ystävättärensä, Melissa Haapsaaren, vieressä Melissan äidin,
Marian, sylissä.
Mirva Peltola

Valoisa Taiteilijatar
Jumala rakastaa ihmistä ihan oikeasti. Tämä näkyi taiteilija Satu Laurelin kauniista
hymystä. Oli hienoa tutustua häneen ja vaihtaa ajatuksia hänen kanssaan. Tapasin Satu
Laurelin hänen valokuvanäyttelynsä avajaisissa lauantaina 15.3.2014 galleria Ilon Purjeessa.
Satu Laurel kertoo kotisivuillaan, että kristilliset teemat, kuten Luominen ja IhminenJumala-suhde, kiinnostavat häntä. Myös vesi liittyy kristinuskoon: kaste ja vedenpaisumus
ovat nekin varsin raamatullisia asioita. Vesi ja jää ovat esillä Satu Laurelin
valokuvateoksissa. Hän kertoo Ilon Purjeen näyttelyn kuvistaan: ”Teokset ovat
käsittelemättömiä digikuvia kukista jään tai veden alla. Veden kirkastamasta
todellisuudesta löytyy jännittävä vuoropuhelu pinnan ja syvyyden välillä.”
Satu Laurelin valokuvanäyttely oli virkistävä kokemus. Hänen valokuvansa toivat mieleen
sen, miten Pyhä Henki puhdisti sisimpäni ja synnytti minut uuteen elämään Jeesuksessa
Kristuksessa.
Satu Laurelin kuvat koristavat galleria Ilon Purjeen seiniä neljän viikon ajan. Galleria löytyy
osoitteesta Amiraalistonkatu 5 C 14, 20100 Turku.
Galleria Ilon Purje on näyttelyn aikana avoinna: ma klo 16 - 19, ti klo 11 - 13 ja 16 - 19,
ke klo 11 - 13 ja 16 - 18, to ja pe klo 11 - 13, la klo 13 - 15. Lisäksi sopimuksen
mukaan.
Tero Haapsaari
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