Valona maailmassa
Joulunaika ja edessä oleva vuoden
vaihtuminen saa minut aina vuosittain syviin mietteisiin – sitä katsoo
menneeseen ja tulevaan. Olen jälleen pohtinut paljon maailman menoa ja sitä käsittämätöntä pahuutta,
mitä maailmasta voi löytyä. Maailmassa on tänä päivänä mitä mielikuvituksellisimpia asioita, jotka edustavat mitä suurinta pimeyttä.
Tämä maailma tarvitsee VALOA!
On olemassa yksi asia, mitä maailma
ei voi koskaan tarjota eikä omistaa.
Se, mitä tarkoitan, ei ole tästä maa-

ilmasta eikä koskaan tule olemaan
osa tätä maailmaa. Se on ollut aina ja
tulee olemaan iankaikkisesti. Tämä
maailma on katoamassa, mutta Jumalan valtakunta tulee aina olemaan.
Kun Jeesus syntyi tähän maailmaan, niin ainoa todellinen valo
saapui keskellemme. Tätä valoa meidän on vietävä kaikkialle. Tämä valo
loistaa keskellä toivottomuutta ja vie
kohti parempaa tulevaisuutta.
Kun sydämemme muuttuu uskon
kautta Pyhän Hengen asunnoksi,

pääsemme osalliseksi Hänen valostaan. Jumala ei asu käsin tehdyissä
rakennuksissa vaan Jeesukseen uskovien sydämessä.
Meidän kauttamme valo voi jälleen loistaa tässä maailmassa. Jumalan teot tulevat todeksi tässä
katoavassa maailmassa ja voimme
johdattaa ihmisiä Taivaan kotiin.
Pyhä Henki vuodatettiin tähän maailmaan kirkastamaan Jeesusta. Pyhä
Henki on vielä täällä. Anna Pyhän
Hengen täyttää sinut ja sinusta tulee
valo pimenevään maailmaan.

ANNETAAN VALON LOISTAA JA SYDÄMEMME SOIDA KIITOSTA. RAKKAUDEN HALAUKSIN
KIITÄN SINUA KAIKESTA TUESTASI JA RUKOUKSISTASI.
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Kaikki alkaa pienestä
Usein ajattelemme, että äärettömän
ja mittaamattoman suuren Jumalan
maailmassa kaikki perustuisi suuriin ja massiivisiin asioihin. Mutta se
onkin juuri päinvastoin. Jumala etsii pieniä ja huomaamattomia väyliä
toteuttaakseen suunnitelmiaan. Esimerkiksi sinua ja minua.
TÄSSÄ RAPORTISSA ON PIENISTÄ VÄLÄYKSISTÄ KOOTTU VALOKUVIEN KAUTTA SUURI KOKONAISUUS. KUVISTA SAA PIENEN
AAVISTUKSEN NIISTÄ TUHANSISTA
LAPSISTA JA NUORISTA SEKÄ AIKUISISTA, MITÄ TYÖMME KAUTTA
ON TAVOITETTU KOULUKIERTUEILLA JA ILTATILAISUUKSISSA. MITEN PALJON TÄMÄN LISÄKSI OVAT
KIRJAT, MUSIIKKI, YOUTUBE/INSTAGRAM, RADIO- JA TV-OHJELMAT
TAVOITTANEET. TYÖLLÄMME ON
PÄÄTÄHUIMAAVAT MITTASUHTEET.
Kun katson omaa elämääni, niin
kaikki on alkanut aina pienistä asioista. Sellaisista, joita ei aluksi edes pitänyt merkittävinä. Ensimmäinen

askel kadulle nuorten keskelle, sitten
ensimmäinen kouluvierailu, kirja,
musiikkiäänite, uutiskirje, radio-ohjelma, tv-ohjelma ja niin edelleen.
Kaikista näistä pienistä aluista on
kasvanut vuosikymmeniä kestäneet
kokonaisuudet. Pienikin on suurta,
kun seuraamme uskollisesti suunnitelmaa ja annamme Jumalan viedä
Pyhän Hengen todellisuuteen. Silloin
kaikki on suurta, kun Jumala pääsee
rakentamaan tulevaisuuttamme.
Vuosi 2019 on edessämme uusine
mahdollisuuksineen. Sinä, tämän uutiskirjeen lukija, olet lasten ja nuorten ystävä. Kiitos, että olet rukoillut
ja tukenut tätä työtä. Sinun lahjasi on
todella arvokas.
Koulu- ja nuorisotyömme etenee
monella rintamalla: kouluvierailut,
radio- ja tv –ohjelmat, kirjat, musiikkivideot, leirit jne.
Radio Come Home on kuulunut
jo yli 16 vuotta. Erilaisia ohjelmia
on tehty jo melkein 1000. Vuodesta
2007 alkaen on tehty Come Home TV

ohjelmia lähes 260 jaksoa ja Come
Home KIDS lastenohjelmia myös 260
jaksoa. Tulevana keväänä tulee täyteen jo 12 vuotta TV-työtä.
Suoria Taivas kuulee -rukousohjelmiakin on lähetetty jo 77 jaksoa.
Youtube-kanavallani jo 55 musiikivideota. Instagram seuraajia on jo
1000. Facebookissa minulla on ollut
jo pitkää 5000 kaveria. Kuluvan vuoden ennätys oli ”Isän käsi” -musiikkivideo Facebookissa, jolle kertyi hetkessä yli 8000 näyttökertaa.
Kirjoja on julkaistu 11. Spotify,
Apple Music, Deezer ja Google Play
ovat julkaisseet 7 albumia musiikkiani. Huippua!
Millainen uusi vuosi 2019 meillä
on edessämme? Tuleva kevät täyttyy koko ajan kouluvierailuilla ja iltatilaisuuksilla. Lasten Come Home
Kids-leiri on jälleen suunnitteilla
ensi syksyksi. Come Home radio- ja
TV-ohjelmat aiheineen odottavat toteutusta. Pysythän rukouksin ja lahjoituksin mukana!

Rakas ystävä, olkoon tunnuslauseemme vuonna 2019, että ”ME EMME
LUOVUTA” vaan olemme niitä, joka
luottavat Vapahtajaamme Jeesukseen
kaikessa ja kulkevat Hänen suunnitelmissaan. Rohkaistaan ja rakastetaan
toisiamme.
Kaikki alkoi pienestä myös silloin,
kun Jeesus lähetettiin maailmaan
jokaisen pelastukseksi. Ääretön tuli
pieneksi ja kasvoi koko maailmankaikkeuden Vapahtajaksi. Jumala syntyi tavallisen nuoren naisen kohdusta
syrjäisessä tallissa eläinten keskellä.
Seimen salaisuus kätkee monia suuria totuuksia, jotka jälleen tänäkin
jouluna meitä muistuttavat suuresta
Jumalasta, joka tekee pienistä asioista
merkittäviä. VALO VOITTAA!
Siunattua Vapahtajamme syntymäjuhlaa ja onnellista uutta vuotta 2019,
toivoo Riku perheineen

