Sinä

OLET

tärkeä
KERRAN TÄNNE SYNNYTÄÄN
KERRAN TÄÄLTÄ LÄHDETÄÄN
EHKÄ VIELÄ PALJON EHDITÄÄN

SÄ OOT TÄRKEE
SILTI APUA AINA TARTTEE
SIIN ON TOSI PALJON JÄRKEE
ETTÄ ITSEENSÄ ARVOSTAA
KOSKA JEESUS SUA RAKASTAA

TARKOITUSTA ELÄMÄN
MONI NÄYTTÄÄ ETSIVÄN
MONTA TIETÄ LUULEE LÖYTÄVÄN

JOKU PÄIVÄ ILOITAAN
TOISENA EHKÄ MUREHDITAAN
SILTI AINA MATKAA JATKETAAN

MUTTA ON VAIN YKSI AINOA:
”TIE, TOTUUS JA ELÄMÄ
JEESUS KRISTUS YKSI AINOA”
Sinä, ystäväni olet se, joka mahdollistat kaiken. Sinä olet tärkeä.
Koulu- ja nuorisotyömme on sinun
varassasi - sinun rukoustesi ja lahjoitustesi varassa. Minä haluan palvella
uskollisesti tässä tehtävässä, mihin
sinä minut lähetät lasten ja nuorten
pariin. Haluan olla luottamuksesi
arvoinen ja tehdä parhaani kaikessa.
Kiitän teitä koko sydämestäni. Olette avanneet ovet, joista olen voinut
päästä kohtaamaan satojatuhansia
lapsia ja nuoria.
Kaikki on siis mahdollista! Kuuluisalta Arthur Blessittiltä, joka kiersi ison ristin kanssa kaikki maailman
maat noin 40 vuoden aikana, kysyt-
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tiin, miten tämä on mahdollista. Hän mahdollisuuksia tavoittaa lapsia ja
vastasi: ”Askel kerrallaan.” Ystävä- nuoria. Tarve on koko ajan suuri.
ni, mekin olemme kulkeneet askel Syrjäytyminen, koulukiusaaminen,
kerrallaan. Uskotaan
perheiden hajoaminen,
tulevaisuuteen, vaikka
masentuneisuus, yksiKIITOS, ETTÄ
maailman ylle kertynäisyys ja päihteet ovat
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vät synkät pilvet. Laptodellisuuta koko ajan
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semme ja nuoremme
nuorten maailmassa.
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kulkevat kohti omaa
Tulevaisuus
on
TÄRKEÄÄ!
tulevaisuuttaan. Anedessäpäin
uusine
netaan heille mahdolseikkailuineen.
Kullisuus. Annetaan heille
jetaan Jumalan suunniparempaa kuin itse olemme saaneet.
telmissa ja pidetään unelmista
Rakastetaan vielä enemmän!
kiinni. Seuraava Come Home Kids
Harras rukoukseni ja toiveeni -leirimme on suunniteltu pidettäon, että tämä koulu- ja nuoriso- väksi 30.8.-1.9.2019.
työmme voi jatkua ja löytää uusia
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SÄ OOT TÄRKEE
AINUTLAATUINEN JA SILLEE
SIIN ON TOSI PALJON JÄRKEE
ETTÄ ITSEENSÄ ARVOSTAA
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Come Home -tiimi
Kouluvierailut
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Rakkaus

TEKEE
					
KOHTEESTAAN

Se on taistelua. Se on todella suurta taistelua, kun taistellaan lasten ja
nuorten tulevaisuuden puolesta. Kun
seuraa viimeisimpiä tilastoja suomalaisten uskosta, huomaa että olemme jo nyt siinä tilanteessa, että usko
Jeesukseen jää oikeasti arvoitukseksi monelle tämän päivän lapselle ja
nuorelle.
Tämän vuoksi Come Home Kids
-leiri ”Sä oot tärkee”, missä yhdessä
lasten kanssa eletään uskoa todeksi, on enemmän kuin huipputärkeä.
Rakkaus tekee kohteestaan arvokkaan. Tämän päivän lapset ovat todella niitä, joita haluamme kohdata
ja kertoa heille, kuinka arvokkaita ja
tärkeitä he ovat.
Saimme viettää ikimuistoisia
hetkiä lasten kanssa Karmel-kodilla
Hämeenkyrössä syyskuussa. Koska
yksi kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa, niin tässä kirjeessä välitän
kuvien kautta tunnelmia leiristämme
”SÄ OOT TÄRKEE”. Leirinäytelmässä
varasteleva Feikki suorittaa rangaistustaan tekemällä hyviä tekoja, joita
pahamaineinen Luigi yrittää estää.
Hyväsydäminen Sara kuitenkin johdattaa Feikkiä Jumalan tuntemiseen.
Näytelmän lopussa Feikki tulee uskoon ja hänen elämänsä muuttuu.
Lapset elivät täysillä näytelmän juonessa mukana.
Leirillä laulettiin paljon ja reippailtiin ulkona. Lapset viihtyivät
todella hyvin. Kuvasimme jälleen
TV7:n Come Home Kids -ohjelmaamme monta jaksoa leiriltä. Kyllä editoi-

arvokkaan

mista ja leikkaamista riittää, kun vii- onnistuneen leirin järjestäminen oli
den kameran kuvauksia olen alkanut jälleen kovan työn takana. Miksi nähtyöstämään. Kun tulin leiriltä kotiin, dä aikaa ja vaivaa? Tämä on Taivaan
niin kameroiden materiaalin pur- Isälle tärkeää. Lasten elämä vilahtaa
kaminen alkoi välittömästi. TV7:s- nopeasti silmiemme edessä, siksi
sa Come Home Kids-ohjelmamme meidän on toimittava aina nyt-hettäytti jo 11-vuotta ja on saanut van- kessä. Eräs äiti tuli loppujuhlassa
kan suosion monien lasten parissa. kiittämään leiristä ja sanoi: ”Teidän
Jatkuvasti saan hyvää palautetta leireillä on aina vahva Pyhän Hengen
ympäri Suomea. Viime vuosina oh- läsnäolo”. Tämä on täysin totta. Tätä
jelmien sisältö on taltioitu lasten lei- palautetta olemme saaneet kaikkina
reiltä, jollaista sisältöä ei yleensä ole vuosina. Voiko olla parempaa kasvumissään muissa ohjelmissa tarjolla. perustaa lapselle kuin Pyhän Hengen
Puhumme siis ainutlaatuisesta mah- lämmin ilmapiiri?
dollisuudesta saada näkymiä lasten
Come Home Kids lastenleirin onmaailmaan.
nistumisen taustalla on paljon vapaaLapset tulevat tänä
ehtoistyötä ja uhrautupäivänä hyvin repiväsmista, jota vaadittiin
Siin
on
tosi
tä maailmasta. He ovat
noin kahdeltakymmepaljon järkee,
joutuneet
kestämään
neltä
vastuulliselta
että
itseensä
monia kovia asioita,
aikuiselta ja nuorelta.
arvostaa
mutta eivät ole koskaan
Ennen
vapaaehtoispuhuneet niistä. He törtyöntekijät maksoivat
määvät mainoksien ja
itse
leirimaksunsa,
median kautta hyvin rismutta nyt olemme saatiriitaiseen maailmaan ja elävät jatneet tukea, niin että voimme
kuvassa hämmennyksessä. Kaikkien maksaa heidän leirimaksunsa. Voin
näiden vuosien aikana, mitä olen vakuuttaa sinulle, että kun muistat
tehnyt työtä lasten ja nuorten paris- meitä ja työtämme rukouksin ja lahsa, olen huomannut, miten lapset joituksin, rakennat sitä tulevaisuutta,
jäävät yksin asioidensa kanssa. He joka on myös Jeesuksen sydämellä.
eivät löydä useinkaan yhtään aikuisEmme voi koskaan sivuuttaa
ta, jolle voisivat purkaa sydäntään. lapsille suunnatun työn tärkeyttä.
Leirillä lapsilla on mahdollisuus ru- Lapset ovat Jumalan kallisarvoisia
koilla yhdessä vetäjien kanssa ja ker- jalokiviä, ja meidän tehtävämme on
toa mieltä painavista asioista.
pitää huoli siitä, että he saavat mahLeirin loppujuhlassa vanhemmat dollisuuden kasvaa Jeesuksen tunkiittelivät meitä monin sanoin leirin temisessa. Jääkäämme kaikki siis
järjestämisestä. Tämänkin erittäin rukoillen miettimään laulun sanoja,

joita lapset useampaan kertaan leirillä lauloivat täydestä sydämestään:
”Sä oot tärkee, ainutlaatuinen ja sillee. Siin on tosi paljon järkee, että
itseensä arvostaa, koska Jeesus sua
rakastaa.”
Me kaikki tarvitsemme toivoa
elämään. On olemassa paljon Jumalan suunnitelmia, jotka odottavat
toteutumistaan. Oletko valmis viemään tätä sanomaa ihmeitä tekevästä Jumalasta lapsille ja nuorille? Me
olemme. Tämä työ on perustettu sitä
varten, että ihmeiden aika ei ole ohi.
Me uskomme siihen, että elämä voi
muuttua. Uusi alku on mahdollinen
meille jokaiselle.

SIKSI LAULAN LAULUJANI
Tämän vuoden 30-vuotisjuhlakiertueen kouluvierailut jatkuvat.
Joka syksy minut valtaa hyvin erikoinen tunne, koska tiedän, miten
mahtavia kohtaamisia on tulossa
oppilaiden kanssa. Jeesuksen sydämellä on kaipaus kohdata ja rakastaa Suomen lapsia ja nuoria. Minä
olen vain välikappale ja kanava,
joka on antanut heikon saviastiansa suuren Jumalan käyttöön. Tästä
olen todella kiitollinen myös sinulle, että olet minua rukouksin ja taloudellisesti lähettämässä matkaan.
KIITOS SINULLE!
Vieläkin muistelen viime lukukauden koskettavia tilanteita.
Ehkä sinäkin muistat hupparipojan Lahdesta tai Kauhajoen lasten
innostuksen nimmareihin. Lapin
kiertue keväällä Jeff Kaiserin kanssa vei aikamoiselle seikkailulle. Mo-

net vie
railut erityisluokissa olivat
käsittämättömiä voittoja. Vierailu
kehitysvammaisten koulussa pysäytti monella tavalla. Tätä kaikkea
kannan sydämessäni, kun tämän
syksyn kiertueilla kierrän ja kevättä
kohti kuljen.
Kuten uudessa laulussani, ”Isän
käsi”, laulan:
SIKSI LAULAN LAULUJANI
SUURESTA JUMALASTA
HÄNEN IHMEISTÄÄN TAHDON
KERTOA UUDESTAAN JA
UUDESTAAN
SIKSI LAULAN LAULUJANI
RAKKAUDESTA TOIVOSTA
JA PAREMPAA HUOMISTA SUN
KANSSA TAHDON RAKENTAA.

