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JUMALA ON TURVANI
JEESUS ON MUN KANSSANI
PYHÄ HENKI ASUU SYDÄMESSÄNI

Hyvä sydän ei koskaan luovuta
HYVÄ SYDÄN KAIKKENSA ANTAA. Hyvä sydän ei koskaan luovuta.

Tätä asennetta tarvitsemme. Lasten ja
nuorten maailmassa elämän tarkoituksen etsintä ja rakkauden kaipuu ovat
kasvamassa entisestään. Tämän syksyn kouluvierailut ovat olleet ihmeestä toiseen kulkemista. En pysty sanoin
kertomaan, miten paljon joillekin oppilaille vierailuni on merkinnyt. Aivan
uusi vastuullisuus ja oman elämän arvostus on syttynyt uuteen liekkiin heidän sydämessään.
Opettajat eivät ole säästelleet sanojaan, kun ovat kiitelleet tuntien jälkeen
vierailusta: ”Juuri tätä rohkaisun sano-

Joutuisin kirjoittamaan sinulle kymmenen sivua pitkän uutiskirjeen, jotta
voisin viedä sinut mukaan sille uskomattomalle matkalle, mitä kouluvierailujen aikana koen ja näen jatkuvasti.
Mahdottomasta tuntuu koko ajan tulevan mahdollista. Kaikki, mitä voin vain
osata, on koko ajan käytössä tässä työssä: musiikki ja kirjat, radio- ja tv-ohjelmat, Youtube, Instagram ja Facebook.
Mahdollisuudet ovat todella mittavat
kohdata lapsia ja nuoria ei tavoin. ”Sun
elämä on arvokas” –lauluakin on katsottu jo 15 000 kertaa Youtubessa.
Hyvä sydän olkoon meidän unelmamme ja elämäntapamme.

maa tarvitsemme syksyn pimeinä ja sateisina päivinä. Osaat puhua lapsille ja
nuorille heidän tasollaan.”
Mahtavat näkymät ovat edessämme
tänä syksynä ja keväänä. Kouluvierailut täyttävät kalenteria: Muonio, Pello,
Rovaniemi, Mikkeli, Lahti, Kauhajoki,
Sastamala, Riihimäki jne. Kun seuraat
uutisia ja mietit tätä aikaa, mitä elämme, en osaa kyllin painokkaasti kertoa, miten tärkeää tämä työmme on.
Kohtaan vuodessa tuhansia lapsia ja
nuoria, joita voin ohjata hyviin valintoihin ja rakentamaan parempaa tulevaisuutta, niin omaan elämäänsä kuin
koko maailmaan.

HYVÄ SYDÄN AVAA SILMÄT JA TUO VALON PIMEÄÄN.
RUKOILE JA LAHJOITA!
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Sä oot tubettaja-tähti

ISOJOEN KOULUVIERAILU tänä
syksynä yllätti monin tavoin. Ensinnäkin kohtasin kaikki oppilaat 0-9 -luokkalaisista. Erityisen hetken koin 3-5
-luokkalaisten ryhmän kanssa. Heti
oppitunnin ensimmäisistä minuuteista lähtien alkoi semmoinen nousukiito, joka ei loppunut edes tunnin päättymisen jälkeen.
Olin koulun ruokalassa syömässä
opettajien kanssa, kun eräs poika tuosta 3-5 lk-ryhmästä tuli luoksemme.
- Anteeksi, mutta sun pitäisi varmaan
tulla takaisin tuonne saliin. Siellä on
iso joukko odottamassa, jotka haluaa
ottaa selfien sun kanssa. Luulen, että
joku pyytää nimmarinkin, kun niillä
on paperilappuja ja kyniä.
Ei siinä auttanut muuta kuin viedä
tarjotin pois ja lähteä ruokasalista kohti jumppasalia. Poika puhui aivan totta. Minua odotettiin salin ovella kuin
kuuluisaa julkkista. Välittömästi minut ympäröitiin parinkymmenen ”fanin” joukolla ja alkoi innokas kuvien

ottaminen ja nimmareiden kirjoittaminen. Silloin eräs tyttö huusi:
- Sä oot kuin tubettaja-tähti! Kaikki haluaa kuvan sun kaa.
- Joo. Mä tilaan sun Youtube-kanavan heti!
Olin tietysti tästä kaikesta äärimmäisen kosketettu. Mieleeni tuli tilanteet,
mihin Jeesus joutui, kun lapset piirittivät häntä: ”SALLIKAA LASTEN
TULLA!” Kyllä! Lapset olivat tunnilla nähneet ja kuulleet, miten olen heidän puolellaan ja haluan ohjata heitä
oikeisiin valintoihin ja hyvään elämään.
Juuri tälle 3-5
-luokkalaisten ryhmälle opettaja pyysi vielä yhtä
ylimääräistä laulua. Lauloin Jumalan kotkat laulun
uusilla sanoilla – ”Isojoen
kotkat”. Olihan se kieltämättä melko mahtava tunne, kun lapset alkoivat taput-

taa mukana laulun kertosäkeistössä.
Oloni oli juuri tämä: ”KOHTI ÄÄRETÖNTÄ JA SEN YLI!
Annoin lapsille kaikkeni päivän aikana. Sydämeni paloi rakkauden tulessa. Uskon, että se näkyi minusta,
miten tosissani olin. Minua varoiteltiin opettajien taholta yläkoulun 8- ja
9 -luokista, että he voivat olla haastavia. Nämäkin tunnit menivät todella
loistavasti! Olen tästä kaikesta suuresti kiitollinen Jumalalle, että saan
olla mukana Hänen suunnitelmissaan.

kanssa yhdellä sydämellä samaa mieltä, että
tämä leiri, ”Jumala on turvani”, onnistui todella hienosti. Leirinäytelmä
kertoi tarinan ”tuhlaajatytöstä”,
joka ajautui väärille teille, mutta
löysi takaisin Jumalan luokse turvaan. Hienoa näytelmässä oli myös se, että kaikki draaman päänäyttelijät olivat nuoria
ja itse aikoinaan leiriläisinä olleita lapsia. Unelmaa!
Lapset elivät kaikessa mukana innokkaasti ja avoimin sydämin. Lasten asennetta kuvastaa hyvin sekin, kun annoimme lapsille mahdollisuuden tulla haastateltavaksi Come Home Kids-tv –ohjelmaa varten,
niin lapsia oli oikein jonoksi, kun kaikki halusivat haastatteluun. Kaikki toivoivat seuraavaa leiriä jo ensi keväälle, joten uuden leirin suunnittelu alkoi jo.
Eräs perheenäiti, joka kuuluu leiritiimiimme, sanoi yhdessä leiriaamun palaverissa koskettavasti:
– Me teemme näitä Come Home Kids -leirejä lasten iankaikkisen
tulevaisuuden ja pelastumisen tähden. Se on jotain niin tärkeää, että
sen puolesta …
Näiden sanojen jälkeen hänen oli kyyneleiden keskeltä vaikeata sanoa
enempää, mutta hänen sanansa saivat myös meidät muut liikuttumaan.
OLIMME KOKO LEIRITIIMIN

