KUVIA JA HETKIÄ VUODELTA 2017

Mikä saa lähtemään

Tämän kysymyksen edessä olen jatkuvasti. Mikä saa lähtemään? Eräänä tämän syksyn maanantai-iltana lähdin
ajamaan 905 km Nokialta Muonioon
kouluvierailulle, mistä ajoin Ylitornioon ja seuraavaksi Rovaniemelle.
Kotona takaisin olin perjantaiaamuun
mennessä, jolloin oli editoitava loppuun
TV7:aan uusin Come Home Kids -jakso ja tehtävä seuraavan viikon Come
Home -radio-ohjelma.
Tästä Lapin kiertueesta oli palauduttava nopeasti, sillä jo seuraavan viikon
tiistaiaamuna oli Mikkelin koulukiertueen vuoro. Jumalan johdatukses-

annettava liekin palaa ja roihuta, jotta pimeydessä nähdään Jumalan rakkauden tulen palavan. En saa sanoa
itseäni ”vanhaksi”, vaan minun on
mentävä sinne, minne Pyhän Hengen
tuuli kuljettaa. Se mitä varten minut
on kutsuttu, ei ole vielä kokonaan tapahtunut. Se tapahtuu koko ajan, nyt
ja tulevaisuudessa. Ei ole olemassa sellaista pistettä, jossa voisin huokaista,
että nyt tämä on valmis. Nyt se on tehty. Nyt se on ohi. Sen takia minun ei
ole lupa väistyä eikä hellittää piiruakaan. Tämä tarkoittaa elämää armossa ja Jumalan voimassa.

sa kulkemista ja kiertämistä ympäri
Suomea on nyt jatkunut jo miltei 30
vuotta. On siis erittäin hyvä kysymys
– Mikä saa lähtemään?
Näiden 30 vuoden aikana Jeesuksella on ollut aina sama vastaus.

”Sillä joka tahtoo pelastaa elämänsä hän kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä minun
tähteni, hän löytää sen.”
(Matt. 16:25)
Todellakin minun on jatkettava ja
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Elämää johdatuksessa
Olen koonnut tähän raporttiin joitakin tapahtumia ja kokemuksia tämän kuluneen
syksyn ajalta. Tositarinoita! Tämä syksy on jälleen ollut kulkemista todella ihmeellisessä johdatuksessa. Suuri kiitos kuuluu siitä myös sinulle ystäväni, että olet rukoillen ja taloudellisesti tukien mahdollistanut tämän kaiken. Kalenteri on täyttymässä jo kevään koulukiertueista ja monista haasteista radio- ja TV-ohjelmineen. Olen
myös tehnyt monia uusia lauluja, joiden musiikkivideot odottavat toteuttamistaan.
Kadonneet sankarit –nettikirjaa on ladattu melkein 3000 kertaa kotisivuiltani, jonka johdosta haaveilen jo jatko-osan kirjoittamista. Sydämestäni kiitos, että olet mukana matkallamme kohti tulevaa!

ÄLÄ MEE VIELÄ
n Kouluvierailut iltatilaisuuksineen
Kivijärvellä ja Pyhäjärvellä olivat todella täynnä toistaan ihmeellisempiä
tilanteita.
Jouduin tällä kertaa kohtaamaan
myös monia sydäntä särkeviä hetkiä.
Eräässä luokassa oli vaikea kiusaamisongelma, johon opettaja pyysi minuakin omalta osaltani auttamaan.
Pidin tälle luokalle oman räätälöidyn
tunnin, jossa pureuduin syvemmälle asioihin. Myös rehtori tuli mukaan
tunnille. Koin, että sain ylhäältä ylimääräistä viisautta tunnille, joka meni
todella hyvin.
Tuntui kivalta, kun oppilaita tuli yllättäen takaisin luokkaan välitunnilta
kysymään, että ”saako halata”. Pitämäni tunti oli heille niin tärkeä, että he
halusivat jollakin tavalla osoittaa kiitollisuuttaan. Se kertoo myös valtavasta
luottamuksesta ja turvallisuuden tunteesta, mitä sain heidät tuntemaan op-

pitunnin aikana.
Iltatilaisuudessa Kivijärvellä sain
kohdata pari vuosikymmentä työmme puolesta rukoilleen Anni-mummun. Hän halasi minua pitkään ja rukoili puolesta samalla.
– Oi rakas Taivaan Isä, poikasi Jeesuksen nimessä siunaa ja vahvista tätä
minun poikaani Rikua. Anna hänen
kulkea sinun voimassasi edelleen. Siunaa hänen perhettään ja kanna heidän
kaikkia asioitaan. Aamen.
Tämä 80-vuotias Anni-mummu kertoi kuuntelevansa kaikki Come Home-radio-ohjelmat ja rukoilevansa päivittäin puolestani.
Toinen yllättävä kohtaaminen tuli,
kun huumeista vapautunut Päivi tuli

kertomaan minulle menneisyydestään
ja uskoontulostaan. Hän oli käyttänyt
aineita 9 vuotta ja aloittanut alkoholilla jo 12-vuotiaana. Kolme kertaa vieroitushoidossa ei tuonut vapautusta vaan kierre aina jatkui. Reilu vuosi
sitten Päivi kohtasi Jeesuksen ja kaikki muuttui. Kuuntele Päivin tarina
Come Home-radio-ohjelman arkistosta www.rikurinne.com.
Pyhäjärvellä kiersin seurakunnan
nuorisotyöntekijän Tiinan kanssa kolmella eri koululla. Kaksi alakoulua ja
yläkoulun 7-luokkalaiset. Heti aamutuntien jälkeen, kun olin vaihtamassa
koulua, niin eräs oppilas juoksee autolleni ja huutaa perääni:
– Tuuthan sitten vielä uudestaan.
– Kyllä tulen. Varmasti.
Seuraavalla alakoululla tunnin lopussa eräs poika pyytää anovasti:
– ÄLÄ MEE VIELÄ!

YLILUONNOLLINEN JOHDATUS

Kun kaikki, mitä tapahtuu yhden
päivän aikana, on Jumalan yliluonnollisessa johdatuksessa, niin silloin
ymmärtää jälleen olevansa osa suurta
suunnitelmaa. Hollola-Lahti koulukiertue oli päivän jokaiselta hetkeltä juuri
tällainen. Oli edessäni sitten hiljainen
ja kuunteleva luokka tai vilkas ja huomiota kaipaava, niin sain oikeat sanat
ja laulut jokaiselle tunnille. Oppilaiden kohtaamiset olivat ainutlaatuisia.
Tämä ihmeellinen koulupäivä sai vielä aivan odottamattoman huipennuksen. Ennalta sovitut tunnit päättyivät
klo 15. Ennen kuin ehdin laittamaan
kitaroita salkkuihin, tulikin luokkaan
historianopettaja aloittelemaan päivän
viimeistä tuntia, joten jatkoinkin vierailua vielä tälle tunnille.
Tämä tunti tuntui
olevan Taivaassa
suunniteltu. Etupulpetissa istui poika, jolla
oli hupparin
n

PERHEKODIN LEGENDA
Syksyn Mikkelin koulukiertue oli
erittäin tiivis ja täynnä hienoja hetkiä. Kaikkein hämmästyttävin ja koskettavin hetki tapahtui eräässä perhekodissa, jossa kävin tapaamassa neljää
nuorta koulupäivän jälkeen. Heidät oli
sijoitettu perhekotiin Mikkelin seudulle kaikkialta Suomesta.
Nuoret odottivat minua perhekodin isossa olohuoneessa, kun koululta sinne ennätin. Nuoret suhtautuivat
minuun aluksi pienellä arkuudella ja
jännityksellä, mutta vapautuivat pian
juttelemaan kanssani avoimesti.
Yksi tytöistä kysyi minulta salaperäisen näköisenä: Tiedätkö, mikä on
tämän perhekodin legenda?
n

En ole kuullut. Mikä se on?
Se on KK kuolemankauppias -kirja, jonka kaikki perhekodin asukkaat
ovat vuosien varrella lukeneet. Siitä
kirjasta on kannet hävinneet johonkin ja joitakin sivuja puuttuu. Se on
todella luetun näköinen.
Tähän kodin työntekijä jatkoi:
Tämän kirjan menestys täällä on todellakin ihmeellinen. Meillä on kirjoja hyllyssä metreittäin, mutta juuri
tämä kirja on ylitse kaikkien muiden.
Kaikki ovat aina halunneet lukea sen.
Se on kuin itsestäänselvyys. KK-kirja on luettava. Joillekin se on ollut ensimmäinen kirja, mitä ovat koskaan
lukeneet kokonaan loppuun.

VUODEN 2017 KRISTILLISEN
KIRJAN YLEISÖÄÄNESTYKSEN VOITTO

huppu vedetty kasvoille asti. Koin heti,
että tämä ylimääräinen tunti on juuri
häntä varten. Poika ei halunnut ottaa
edes katsekontaktia minun kanssani.
Hetken päästä laskeuduin sen verran
alas, että näin hänen kasvonsa.
Omistan sulle tämän seuraavan laulun ”Sun elämä on arvokas”.
Poika pyöritteli päätään tarkoittaen, ettei kiinnosta, aivan sama.
Sitten tapahtui jotain täysin
odottamatonta. Hän otti hupun
pois päästään puolessa välissä
laulua ja alkoi katsella minua
ja kitaran soittoani. Kun laulu
päättyi, niin koko luokka taputti innoissaan. Mitä teki
poika?
– Anna mulle 5 euroa!
– Älä nyt vaan
a n na si l le r ahaa, huusi koko
luok k a yhteen ääneen.
– Lahjaa

pyydetään, niin lahja annetaan.
Setelit olivat lompakostani valitettavasti loppu, mutta sain kokoon 4,70
euroa.
Päästyäni autolleni koulun parkkipaikalle, niin kello oli jo 16.30. En ollut
syönyt koko päivänä muuta kuin banaanin, joten päätin mennä syömään
läheiseen ostoskeskukseen. Kun pääsin ruokapaikkaan, niin yllätys, yllätys, tämä poika oli ison kaveriporukan
kanssa myöskin siinä pikaruokalassa.
Moikkasin ja juttelin hetken. Pian hainkin jo pari KK-kirjaa lahjaksi nuorten
porukalle. Menin ateriani kanssa tarkoituksella kauas nuorten porukasta,
etten tuputtaisi liikaa itseäni heille.
Hetken päästä viisi nuorta siirtyi minun pöytäni ympärille ja jäi juttelemaan kanssani koko ruokailuni ajaksi. Minua vastapäätä istui koko ajan
juuri tämä poika viimeiseltä tunnilta. Hän kertoi isänsä kuolemasta ja
elämästään. Rohkaisin ja kannustin
häntä elämässään hyviin valintoihin.

n Yksi

tämän syksyn iloinen yllätys tuli, kun vuoden 2017 kristillisen kirjan -kilpailun yleisöäänestyksen voitto tuli ”Talon tarina” –kirjalle. Tästä
menestyskirjasta otetiin nyt jo 4. painos. Minun
sydämessäni tämä voitto oli vielä merkittävämpi
kuin varsinainen voitto, koska tämä on satojen ihmisten valinta.
Talon tarina -kirjaa ei ole tehty voittamaan kilpailuja vaan voittamaan sieluja Jeesukselle ja pelastukseen. Tämän vuoksi menestys yleisöäänestyksessä on erityisen arvokasta myös evankeliumin
näkökulmasta. Olemme Kuvan ja Sanan toimitusjohtajan Pekka Haapasaaren kanssa todella iloisia tästä kunniasta sekä kiitollisia teille jokaiselle.
Tämä kannustaa ja rohkaisee myös minua itseäni ja antaa voimia kulkemaan eteenpäin Jumalan
suunnitelmissa.

Samalla perhekodin nuoret säestivät
minulle, miten kirja on todella hyvä.
Syvä liikutus valtasi sydämeni. Suuri kiitollisuus sisimmästäni nousi Jumalalle ja ilo siitä, että olen saanut olla
mukana tässäkin Jumalan ihmeessä.

HYPER-SUPER-EXTREME
PÄIVÄ NOKIALLA

Harjuniityn koululla, Nokialla, järjestettiin ”Koulun ja kodin” -päivä, johon minut kutsuttiin puhujaksi. Koko lauantaipäivän ajan lasten vanhemmat saivat osallistua oppitunneille ja
heitä tuli suuri joukko kuuntelemaan myös minun tilaisuuttani koulun salissa.
Sain kohdata päivän aikana yli 500 lasta ja heidän vanhempiaan. Ikäjakauma oli hyvin laaja aina 1. – 9. –luokkalaisiin sekä
kaikki opettajat. Päivä oli mykistävän upea. Kun omalla kotipaikkakunnalla kokee näin hienoja juttuja, niin minä kutsun
sitä jo ihmeeksi.
Monet lapset ja vanhemmat tulivat kiittämään ja halaamaan
tunnin jälkeen. Pääteema puheessani oli kiusaaminen ja hyvän
sydämen löytäminen. Eräskin isä tuli esittelemään itsensä minulle entisenä kiusaajana.
– Näin entisenä kiusaajana pakko sanoa, että kyllä puheesi kosketti!
n

