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Seuraava kiitosviesti kuvaa hienosti, miten ihmeellisesti asioita johdatetaan. Tämä muistuttaa jälleen, miten tärkeää on kulkea johdatuksessa.
Lasten ja nuorten tulevaisuus on nyt.
Huomenna he ovat aikuisia.

Annetaan
lapsille ja nuorille
tulevaisuus.
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Hei!
Kirjoitan sinulle tämän viestin koska
haluan kiittää sinua. Tyttäreni kertoi,
että olit vieraillut heidän koulussaan
ja puheesi ja kertomuksesi olivat tehneet tyttööni todella vaikutuksen.
Hän välitti minulle tämän kokemuksen ja kun kuuntelin häntä, niin samalla alkoi silmissä sumeta: liikutuin
todella siitä tärkeästä työstä jota teet.
Olet todella sydämelläsi ajatteleva ihminen. Nykymaailmassa sinun kaltaisia on varsin vähän.
Nuoret elävät ihan liian kovassa
maailmassa - olen todella kiitollinen
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sinulle, että jaksat tehdä työtä joka
ei varmasti ole helppoa. Asenteesi on
se mikä tekee nuoriin vaikutuksen; et
anna ulkoisen torjuvan kuoren hämätä itseäsi vaan sulatat kovimmankin
vastustuksen sanojesi ja olemuksesi
lämmöllä.
Tämä maailma jossa elämme, tarvitsee sellaista sanomaa, jota sinä viet
kouluihin, siellä on paljon oppilaita,
joille olet ehkä ainoa ihminen, joka näkee heidät hyvinä ihmisinä. Toivotan
sinulle voimia tekemääsi arvokkaaseen työhön.
–Äiti
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6.6. ”Kun Jumala puuttuu peliin
13.6. ”Kun Jumala ei kerro suunnitelmistaan”
20.6. ”Kun Jumala kertoo suunnitelmistaan”
27.6. ”Kun tie vie pimeään laaksoon”
4.7. ”Kun tie vie valoon”
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11.7. ”Kun ei jaksa”
18.7. ”Kun kaikki onnistuu”
25.7. ”Kun Jumala on Jumala”
1.8. ”Kun on aika luovuttaa”
8.8. ”Kun ei ole aika luovuttaa”
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KOSKETTAVIA JA
TÄRKEITÄ HETKIÄ

Lapset ja nuoret elävät valintojen olla siunauksen kanavana toisten
maailmassa tänä päivänä enemmän elämään. On suurta armoa, kun voi
kuin koskaan aikaisemmin. Onkin olla Jumalan käytössä. Kiitos jälleen
hyvä kysyä tänään jälleen tämä polt- Sinulle, että olet mahdollistanut tätava kysymys: ”Kuka kasvattaa lap- män lahjoitusten ja rukoustesi kautta.
semme?”
Lasten ja nuorten silmät katsovat
Olen tämän yli 30 vuoden aikana
nähnyt monen sukupolven kasvavan minuun kaikkialla ja heidän sydäkohti aikuisuutta. Ne lapset, joita mensä pyytää: ”Anna meille tulevaikohtasin vuosia sitten, tulevat nyt suus”. Tiedätkö, mitä tämä tarkoitkiittelemään minua oma lapsi sylis- taa? Kenen vastuulla tulevaisuus
sä. Joskus molemmat vanhemmista on? Meidän aikuisten! Minkälaisen
kertovat, että olen vieraillut heidän esimerkin me jätämme jälkeemme?
Mitä on se elämä, mitä
koulussaan ja se on jääme tarjoamme lapsille?
nyt heille mieleen. Mitä
Polttava
Lapset odottavat pamuistoja heillä on näiskysymys on
rempaa tulevaisuutta.
tä oppitunneista?
jälleen: Kuka
Meidän on annettava
He muistavat, että
kasvattaa
se heille.
olin puhunut sillä tavallapsemme?
Tunnen sen sydäla, että he kokivat oman
messäni jokaisella opelämänsä tärkeäksi ja
pitunnilla. Huoli lasten
arvokkaaksi. He kiittävät
tulevaisuudesta painaa harteillasiitä, että olin kannustanut heitä hyviin valintoihin ja hyvään elämään. ni. Kun on kiertänyt tätä maata pohOlen antanut heille suuntaa tulevai- joisesta etelään ja idästä länteen yli
suuteen, jota kohti kannattaa kulkea 30 vuotta, niin tietää, että jokainen
kouluvierailu on aina hyvin ainutja elää.
Mahtavinta on kuulla siitä, että kertainen. Ehkä näen nämä oppilaat
minun vierailuni oli innostanut heitä vain kerran elämäni aikana. Minulla
etsimään Jumalaa. Monta kertaa olen on vain tämä yksi mahdollisuus kohkuullut myös, että joku on tullut us- data heitä. Yksi oppitunti aikaa ”ankoon ja löytänyt pelastuksen. Milloin taa heille tulevaisuus”.
Tämän tiedostan hyvin vahvasti
tämä on tapahtunut pian vierailun
jälkeen tai myöhemmin kirjojen tai sisimmässäni erityisesti silloin, kun
ohjelmien kautta. On todella hienoa lähden satojen kilometrien päähän
ja arvokasta kuulla, että on voinut koulukiertueille. Ala- ja yläkoulun

oppilaat tulevat isoin joukoin kuuntelemaan liikuntasaliin tai luokkaan,
miten heidän elämänsä on arvokas.
Onko minulla antaa heille tulevaisuus? Pääseekö Jumalan Pyhä Henki
ja rakkaus virtaamaan kauttani? Herra, tässä minä olen – lähetä minut!
”ÄLÄ LUOVUTA”. Tämä asenne on
luonut perustan koko tälle työlleni ja
Jumalan kutsulle elämässäni. Uuden
mahdollisuuden ovi on aina avautunut, kun on jatkanut matkaa, vaikka
kaikki olosuhteet ympärillä huutavat:
”Luovuta, lopeta ja älä nyt ainakaan
jatka eteenpäin”. Ainakin minun elämässäni olisi todella paljon jäänyt
tekemättä, jos olisin luovuttanut, kun
tie nousi pystyyn tai ovi sulkeutui tai
matto vedettiin jalkojen alta. Mitä
milloinkin?
Olen tähän uutiskirjeeseen koonnut muutamia tilanteita ja kokemuksia sekä viestejä, jotka rohkaisevat
jatkamaan tätä hienoa ja arvokasta
työtä. Tämä työ on perustunut aina
siihen, miten Jeesus asetti lapsen tärkeään asemaan ja esimerkiksi meille
aikuisille. Haluan olla yksi niistä ihmisistä, jotka antavat lapsille ja nuorille tulevaisuuden. Olethan sinäkin
yksi meistä!

Eräällä tunnilla 9-luokkalainen
poika jäi tunnin jälkeen luokkaan
juttelemaan ja kertomaan elämästään. Olimme kaksistaan luokassa.
Pian hän alkoi itkeä ja halasi minua:
– TÄÄ TUNTI OLI MULLE TOSI
TÄRKEE. Puhuit juuri niistä asioista,
mitä mä oon paljon miettinyt. Sun
sanat autto mua ihan mielettömän
paljon. KIITOS, ETTÄ TULIT.
Nämä hetket ovat niitä, milloin
tietää olevansa oikeassa paikassa
juuri oikeaan aikaan. Vastaavia hetkiä on ollut pitkin kevättä, missä
joku lapsi tai nuori tulee erityisesti
kiittämään tunnista. ”KK kuolemankauppias” ja ”Talon tarina” sekä
”Käärmeen lumous” kirjat ovat löytäneet myös moniin uusiin käsiin
lahjaksi vierailujen yhteydessä. KIITOS, ETTÄ OLET LAHJOITUKSIN
TUKENUT KIRJAJAKELUJA.
Toisessa koulussa kolme
oppilasta tuli uudestaan luokkaan kiittämään.
– Hei, oikeesti kiitti tosi kivasta
tunnista. Me haluttais kysyä, mikä
olis sun suurin oma unelma?
– Mulla on paljon erilaisia unelmia, mutta jos ajatellaan jotain sel-

laista unelmaa, mikä jatkuu vielä
minunkin jälkeen, niin unelmoin,
että MINUT MUISTETTAISIIN IHMISENÄ, JOLLA OLI HYVÄ SYDÄN.
Tähän yksi kolmesta tytöstä totesi:
– Jes. Mähän arvasin. Mä tiesin,
että se on toi.
Jäin paljon miettimään tyttöjen
kysymystä. Omistaa hyvä sydän,
joka kuulee Jumalan äänen ja rakastaa lähimmäistä niinkuin itseään.
Hyvä sydän, joka seuraa Jeesusta ja
kulkee Pyhän Hengen johdatuksessa. Kyllä todellakin, sellaisesta sydämestä haaveilen.

TÄÄLLÄ OLISI VIELÄ YKSI,
JOKA …
Eräällä paikkakunnalla vierailin
heti maanantaiaamuna kehitysvammaisten lasten koulussa, jossa
muutamat näistä ihanista lapsista
olivat hyvin liikuntarajoitteisia.
Hienon ja koskettavan oppitunnin
jälkeen olin kiirehtimässä seuraavalle koululle, kun eteisessä kuulen
huudon perääni.
- Hei Riku! Täällä olisi vielä yksi,
joka haluaa halata sinua!
Pysähdyn ja lasken kitarat käsistäni eteisen lattialle ja käännyn katsomaan taakseni. Silloin näen, miten erittäin vaikeasti liikkuva poika
raahaten toista jalkaansa syöksyy
minun kaulaani ja halaa voimalla.
Tämä lämmin ja rakkauden täyttämä halaus on murtaa minut siihen
paikkaan. Poika ei päästä hetkeen
irti kaulastani. Hän haluaa kertoa,
miten kiitollinen ja iloinen hän on
pitämästäni oppitunnista.
Tämä aamuinen kouluvierailu
oli niin pysäyttävä kokemus, että
sen vaikutus tuntuu vieläkin. Kertoa nyt näille oppilaille, että ”Sun
elämä on arvokas”, onkin todella
painavaa sanottavaa. Puhuin heille myös kiitollisuudesta elämässä.
Jokaisella lapsista oli oma henkilökohtainen avustaja, joten sanoin
heille ainakin yhden kiitosaiheen:
”Sinusta pidetään huolta”.

