Kaikki PELIIN

Karviassa ala- ja yläkoulun iso ryhmä kokoontui auditorioon. Haaste
oli tietysti aikamoinen eri-ikäisten
oppilaiden johdosta. Kaikki meni oppitunnilla kuitenkin todella hienosti.
Varsinaiset ihmeet alkoivat tapahtua
tämän jälkeen. Minut toivottiin auditorion jälkeen jatkamaan oppitunneille luokkiin. Minut laitettiin ”uhriksi” vilkkaan 8-luokan hampaisiin.
Luokassa oli minun lisäkseni kaksi
opettajaa sekä kouluavustaja, jonka
tehtävänä oli pitää yliaktiiviset pojat
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aisoissa. Minulla kesti hetken aikaa
ansaita poikien luottamus, mutta
sain nähdä ihmeiden tapahtuvan
silmieni edessä. TUNTI MENI LOISTAVASTI. Ihmeellisintä tässä oli se,
että nämä pojat tulivat vapaaehtoisesti myös iltatilaisuuteen seurakuntakeskukseen ja vielä aivan etupenkeille. Tämä oli todellinen ihme.
Pojat istuivat koko iltatilaisuuden
paikallaan ja kuuntelivat.
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Mistä sä voit tietää
Lahden lyseon lukiossa sain kohdata
kolme lukiolaisryhmää 75 minuutin mittaisilla oppitunneilla. Voin
kertoa, että tämän ikäinen yleisö on
melko vaativaa. Eräs poika viittasi ja
kysyi hyvin vakavalla äänellä:
- MISTÄ SÄ VOIT TIETÄÄ? Miten
sinä voit puhua tällä tunnilla suoraan
minulle. Et voi mitenkään tietää, että
olen näitä asioita juuri pohtinut tosissani kaksi päivää. Minusta tuntuu,
että sinut lähettiin tänne Lahteen ja
juuri tälle tunnille MINUA VARTEN.
En kyllä tajua tätä. Oletko ihan tosissasi kokenut, että sinun pitää sanoa
nämä asiat minulle.
Ystäväni, vaikka me emme tiedä,
niin Jumala tietää, miten Hän sinua
ja minua käyttää. Me vain annamme
tyhjät kätemme ja sitten alkaa tapahtua!
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Tämän kevään Lapin kiertue oli
yhtä suurta ihmettä ja tarkkaa johdatusta koko ajan. Kaikissa hetkissä
Jumalan tuulen puhallus tuntui kuljettavan minua tilanteesta toiseen.
Pysäyttävin kokemus tuli, kun sunnuntaiaamuna kävelin sisään Rovaniemen pääkirkon ovesta kitaran
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kanssa jumalanpalvelukseen. Tajusin todella voimakkaasti, missä saan
olla mukana. Noin 30 vuoden aikana
olen vieraillut Rovaniemellä useita
kertoja. Kiertänyt kouluja ja puhunut
iltatilaisuuksissa. Janonnut ja rukoillut herätystä ja Jumalan Hengen
läpimurtoa tänne Lappiin. Nyt sain

julistaa Jumalan Pyhän Hengen tuulta ”pohjoisesta etelään”, kun lauloin
kirkossa lauluni ”Puhalla Jumalan
tuuli”.
En osaa kuvata sitä todella vahvaa
Pyhän Hengen läsnäoloa, joka valtasi minut tuon laulun aikana. Monet
kuulijat kiittivät laulusta. Eräskin
nainen kertoi, että Pyhän Hengen
voima oli tullut hänen ylleen laulun
aikana. Itse koin aivan samalla tavalla. Tämä oli ihmeellinen kokemus.
Tuo jumalanpalvelus myös radioitiin
koko Rovaniemen alueelle. Jokainen
sana tästä laulusta voideltiin ihmeellisesti jumalanpalveluksen aikana.
Miksi kerron nämä kokemukset
sinulle? Ystäväni, kaikki, mitä teet
Jumalan johdatuksessa ja siunauksessa, ovat rakentamassa jotain, mitä
et tällä hetkellä näe itse. Voi olla, että
vasta vuosien tai vuosikymmenien
jälkeen saat kuulla, että olet saanut
olla heikkona saviastiana mukana
Jumalan suuressa suunnitelmassa.
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Älä OLE kysymys
VAAN OLE VASTAUS
tusta. Ihmiset odottavat vastauksia.
Monet asiat pelottavat ja luovat epävarmuutta. Kuka voi tuoda toivoa ja
vastauksia tämän päivän kipeisiin
kysymyksiin? Miten voin löytää tarkoituksen ja turvallisuuden elämääni?
MÄ VOIN KERTOA
VAHVUUDESTA JOKA TULEE
HEIKKOUDESTA TYHJÄSTÄ
ASTIASTA JOKA TÄYTTYY
VOIMALLA

änä vuonna 2018 vietän koulukiertueiden alkamisen 30-vuotisjuhlaa.
Tämän
kirjeen
otsikot on napattu uudesta laulustani ”ÄLÄ OLE”. Nämä lauseet kuvaavat hyvin niitä haasteita, minkä
kanssa olen tekemisissä. Minulla on
oltava ratkaisuja moniin ongelmiin ja
vastauksia ky-

ÄLÄ OLE ÄLÄ OLE
OSA ONGELMAA,
VAAN OLE RATKAISU
ÄLÄ OLE ÄLÄ OLE KYSYMYS
VAAN OLE VASTAUS
ÄLÄ OLE ÄLÄ OLE LUUSERI
VAAN OLE SANKARI
ÄLÄ OLE ÄLÄ OLE KIUSAAJA
VAAN TOISTEN AUTTAJA
(säv. ja san. Riku Rinne)

symyksiin, mihin kaikkeen törmäänkään kiertäessäni ympäri Suomea.
Olen tehnyt laulun, ”Älä ole”, erityisesti koulutunneille, missä puhun
juuri niistä samoista aihepiireistä,
mistä laulunkin sanat kertovat. Näissä sanoissa on myös meille jokaiselle
miettimistä. ”Älä ole osa ongelmaa,
vaan ole ratkaisu”. Kuinka monta
kertaa käytöksemme tai sanomisemme tuottavat enemmän ongelmia
kuin ratkaisevat niitä, oli se sitten
seurakunnassa,
perhepiirissä
tai työpaikalla. Olen vuosikymmeniä
tekemäni
työn aikana paljon auttanut ihmisiä, jotka ovat
nimenomaan juuri ongelmia. Tässä maailmassa
riittää ongelmia, joten ei lisätä niitä enempää vaan ratkaistaan. Älä ole ongelma.
”Älä ole kysymys vaan ole vastaus”. Maailmassa on paljon odo-

Vahvuus todellakin tulee meidän
suuresta heikkoudesta, jonka Jumala ottaa käyttöön. Ainoastaan tyhjän
astian Pyhä Henki voi ottaa täysillä
käyttöön. Tämä on juuri sitä, mitä ainakin minä koen jatkuvasti, että joutuu tyhjentymään, jotta Jumala voi
täyttää rakkaudellaan ja voimallaan.
ÄLÄ KAUHISTELE TÄTÄ
PIMEYTTÄ VAAN KYNTTILÄ
SYTYTÄ ANNA VALOSI
NÄKYÄ, JAA TOISILLE
TOIVOA
”Älä kauhistele tätä pimeyttä
vaan kynttilä sytytä”. Todellakin! Jeesus antoi meille tehtävän olla valona
tässä pimenevässä maailmassa. Ei
sinun tarvitse tehdä enempää kuin
se osuus, jonka Jumala on sinulle
varannut. Sytytä sinun lahjasi ja voimavarasi Jumalan käyttöön ja valosi
näkyy luoden toivoa tähän epätoivoiseen maailmaan.

ÄLÄ SANO MITÄÄN
PIENEKSI, SE VOI KASVAA
VIELÄ SUUREKSI
TÄYSIN MAHDOLLISEKSI
AIVAN MAHDOTTOMASTA
”Älä sano mitään pieneksi, se voi
kasvaa vielä suureksi”. Tee se, mitä
sinä voit. Jumala hoitaa loput. Älä
sano mitään juttuja pieneksi, sillä ne
voivat olla alkuna jollekin suurelle,
joka voi kestää läpi koko elämän.
”Mä voin kertoa vahvuudesta,
joka tulee heikkoudesta”. Kuinka
vaikeaa onkaan olla heikko ja avuton. Miten se voi olla vahvuutta? Kun
olet heikoilla, joudut turvautumaan
KAIKESSA Jumalan apuun. Tämän
vuoksi jokainen meistä on kutsuttu
Jumalan hommiin. Jumala tarvitsee
työkaluja, joilla hän voi tehdä työnsä.
Anna Jumalan tehdä omat juttunsa
ja anna itsesi heikkona ja puutteellisena Hänen suuriin suunnitelmiinsa
käyttöön.
SÄ OLET
MAAILMANMESTARI
VAAN MIKÄ ON SUN LAJISI
OLE VAAN OMA ITSESI,
PARAS SINÄ MITÄ IKINÄ

TUU MEILLE KOTIIN
Kauhajoella vierailin kolmella
alakoululla ja isolla yläkoululla. Lisäksi oli vanhempainilta ja toisena
iltana Kauhajoen kirkko. Puhuin
näiden päivien aikana lähes 1000
ihmiselle.
Alakoululla yksi oppilas tuli
pyytämään ”nimmarikorttia” eli
käyntikorttiani, niin tästä alkoi sellainen villitys, että minua piiritettiin koko ajan. Monet opettajat tulivat kiittelemään tuntien jälkeen.
Toisella pienemmällä alakoululla
oppilaat alkoivat taputtaa ja laulaa
”Sun elämä on arvokas” -laulun
mukana. Siirtyessäni seuraavalle
koululle eräs 11-vuotias tyttö juoksi perääni itkien ja kiitti siitä, miten tunti oli avannut monia asioita
ja koskettanut monella tavalla.
– Olen niin kiitollinen, että tulit. Tämä merkitsi minulle paljon!
Yhdellä tunnilla oli todella sydämeen käyviä hetkiä, kun eräs
poika viitasi ja pyysi minua kylään.
– Tuu meille kotiin. Soitan äidille ja varmasti voit tulla meille.

Olis tosi kiva, jos ehtisit.
Paljon muutakin tapahtui Kauhajoen päivien aikana, joita en
tähän kirjeeseen saa mahtumaan.
Oppilaiden kommentit koskettivat
sydäntä:
– Ole vielä seuraavakin tunti.
– Älä mee viä.
– Mä tilaan sun Youtube-kanavan.
– Oo täällä koko viikko!
Sain myös kohdata yläkoulun
erityisluokan oppilaita. Se hetki oli
todella pysäyttävä. Yleensä levottomat oppilaat kuuntelivat hievahtamatta koko tunnin. Eräs poika oli
erittäin otettu, kun sanoin hänelle:
”Olet maailmanmestari – paras
sinä mitä ikinä”. Erityisopettaja
kertoikin tunnin jälkeen, että oppilaat olivat tykänneet tunnista
todella paljon. Sain näiden oppilaiden nimmarit ihanassa sydämessä, jonka he olivat yhdessä
askarrelleet.

KAIKKI MAHDOLLINEN
TOTEUTUI
Tämä on se otsikko, joka parhaiten kuvaa kiertuetta Isossakyrössä.
Kaksi täyttä päivää kouluvierailuja
ja iltatilaisuuksia. Kaksi alakoulua,
yläkoulu ja lukio. Kaikki käytettävissä olevat hetket kahden päivän
aikana onnistuttiin ottamaan käyttöön. Isossakyrössä opettajat ottivat meidät erityisen lämpimästi
ja ystävällisesti vastaan. Rehtori ja
muutamat muutkin opettajat muistivat edellisen vierailuni Isossakyrössä noin 20 vuotta sitten. Onhan
se hurja ajatella, miten vuodet vierivät ja miten paljon on tapahtunut
vuosien varrella ja miten edelleen
tapahtuu koko ajan.
Kaikki oppitunnit menivät niin
hienosti, että on vaikea nostaa mitään erityistä hetkeä ylitse muiden.
Oppilaat kuuntelivat kaikilla tunneilla herkeämättä kaiken, mitä
puhuin. Mutta jos pitäisi edes jokin
tunti valita, niin ehkä kaikkein vahvin tunti oli lukion 2. luokan tunti.
Nämä nuoret aikuiset kyselivät niin
syvälle luotaavia kysymyksiä, että
ne haastoivat minut kertomaan
monta sellaista asiaa, mitä en koskaan ole tunneilla puhunut – ja kyyneleethän siinä tuli.
Helluntaiseurakunnan nuorisokahvilassa illalla puhuin Jeesuksen
seuraamisesta ja nuorisoherätyksestä. Lauloin pitkästä aikaa järisyttävän lauluni ”Hän tekee nuorista
ruoskan”. Itse koin erittäin vahvan
tunnelatauksen laulaessani tuon
laulun. Kaikki mahdollinen toteutui.

