Liekki palaa
Tänä vuonna tulee 25 vuotta siitä,
kun jätin insinöörityöni ja jäin Patmos lähetyssäätiön kautta toimivan
kannatusrenkaan varaan perheeni
kanssa. Olen iltatilaisuuksissa kohdannut ystäviä, jotka kertovat rukoilleensa ja tukeneensa minua kaikki
nämä vuodet – alusta asti. Tämä kertoo valtavasta Jumalan uskollisuudesta.
Minusta tuntuu kuin olisin aloittanut tämän Jumalan antaman tehtävän eilen. Sisäinen liekkini palaa täydessä roihussa. Ja tiedätkö mitä? Nyt

kun tämä Jumalan sytyttämä liekki
palaa yli 30 vuoden kokemuksella
ja kaikella, mitä olen vuosien aikana
oppinut ja kasvanut Jumalan palvelijana, niin mahdollisuutemme ovat
vielä suuremmat. Jeesus on antanut
sinulle rakkauden meidän omia lapsiamme ja nuoriamme kohtaan Suomessa. Sinä tiedät, että hän haluaa
antaa tulevaisuuden ja toivon. Tässä
minä olen edelleen. Lähetä minut.
Rukoile puolestani.
Olen jo matkalla kaikkialla Suomessa. Voin edelleen kulkea avoi-

mista ovista ja kohdata tuhansia
lapsia ja nuoria joka vuosi. OLEMME
JUURI SIELLÄ, MISSÄ PITÄÄKIN
OLLA JA TEEMME JUURI SITÄ, MITÄ
PITÄÄKIN TEHDÄ. Eikö ole liikuttavaa tajuta tämä? Olemme oikeassa
suunnitelmassa, tänä päivänä, kun
taistelemme lastemme puolesta.
Varmista rakkauden lahjallasi jälleen, että voin lähteä kaikkialle Suomeen tekemään kaiken sen, mihin
Jumalan rakkaus kuljettaa.
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MEILLE ON ANNETTU MONTA MAHDOLLISUUTTA. TEHDÄÄN TÄMÄ YHDESSÄ!
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Elämä on valintoja

Valmistellessani erästä Come Home
radio-ohjelmaa törmäsin netissä
määritelmään, missä käytiin läpi perusteita elämän valintoihin. Tässä
muutama ote tuosta jutusta:
Elämä on kuin valintatalo. Saat, mitä
valitset. Olet sitä, mitä olet aikaisemmin valinnut.
Elämässäsi ei tapahdu mitään, parempaan tai huonompaan suuntaan,
ennen kuin teet valinnan, ennen kuin
päätät, mitä haluat ja mitä et halua.
Valinta on vaikeaa, koska siihen sisältyy myös uhraus. Kun valitset yhden,
joudut myös hylkäämään toisen, jota
saatat kaivata jo huomenna tai ensi
viikolla. Se onkin usein valinnan kipein
osa.
Mutta valintoja pitää tehdä. Jos et itse
päätä, mitä haluat tai mitä valitset,
joku muu päättää sen puolestasi.
On selvää, että jokainen tekee elämässään sekä huonoja että hyviä valintoja.
Sattumallakin on aina oma roolinsa. Joskus onnistut, joskus et. Mutta
enemmän on kiinni omista valinnoistasi ja päätöksistäsi. Jokaisella valinnalla on seurauksensa.
(Lähde: Modulcon.fi)
Näistä määritelmistä ja pohdinnoista puuttuu tietysti Jumala kokonaan,

mutta me voimme lisätä Hänen koko
totuutensa mukaan.
1) Kun kuljemme rukoillen, niin
”elämän valintatalo” muuttuu aivan
oleellisesti. Jumalan Pyhä Henki sokaisee meidän silmiemme edestä
väärät valinnat. Oikeat ovet aukeavat
ja väärät pysyvät lukittuina.
2) Vajavaisia ihmisiä, kun olemme,
niin tietysti teemme vääriä valintoja
ja murramme lukot suljetuista ovista.
Jeesus toimii täysin toisella tavalla!
Kun käännymme takaisin oikealle
tielle ja palaamme suunnitelmaan,
Jumala kääntää virheetkin siunauksen välikappaleiksi.
3) Sinulta voi inhimillisesti puuttua lahjoja ja kykyä moniin asioihin
elämässä. Jumala näkee asiat toisin.
Hän antaa voimansa tyhjään astiaan
ja ottaa käyttöönsä ne, jotka maailman silmin eivät olleet yhtään mitään.
4) Sinulla on monta mahdollisuutta
valita, mutta Jumala tietää ne kaikki.
Valitsit mitä tahansa, Hänen suunnitelmansa ei muutu. Johdatus oikeisiin valintoihin on tarjolla jokaisena
hetkenä. Jumala on uskollinen. Hän
pitää lupauksensa.
Lapsilla ja nuorilla on edessään
pitkä tulevaisuus ja MONTA MAHDOLLISUUTTA. Jos minulla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, että he te-

kevät mahdollisimman paljon hyviä
valintoja elämässään, olen onnistunut työssäni ja tehtävässäni.
MAHDOLLISUUS YKSI:
”TAAS ON USKALLETTAVA”
Vuoden ensimmäiset koulukiertueet
alkoivat Mustasaaresta ja Laihialta.
Olin jälleen satojen oppilaiden edessä. Taas oli uskallettava mennä oppilaiden eteen ja luotettava Jumalan
johdatukseen. Uutisotsikoissa on jatkuvasti esillä kiusaaminen ja hyväksikäytöt sekä huumeet. Olemme siis
aivan asioiden keskiössä, kun teemme työtä lasten ja nuorten parissa.
Tämän työmme tärkeys ja merkittävyys tuntuu vain korostuvan vuosi
vuodelta.
Kutsuni ei muutu eikä sammu.
Tuntuu kuin ”ikuinen tuli” olisi sytytetty sydämeeni. Taas on otettava
mahdollisuus vastaan. Vaasan seudulta tänä keväänä tie vie Mikkeliin,
Anttolaan, Nokialle, Turkuun, Järvenpäähän, Naantaliin, Karttulaan,
Lieksaan, Lappajärvelle, Hämeenlinnaan, Tampereelle jne
MAHDOLLISUUS KAKSI:
”ÄLÄ LUOVUTA”
Puhun usein, että ”pitäkää unelmistanne kiinni” ja ”älkää ikinä luovuttako”. Näitä samoja periaatteita on
myös minun itseni noudatettava,
vaikka välillä tuntuu kuin maailman
pahuus olisi Goljat, jota ei voi voittaa.

Eräs 5-luokkalainen poika viittasi innoissaan ja kysyi: ”Mikä on elämän
tarkoitus?”
Seuraava oppilas kysyi, miten haluan että minut muistetaan.
– Haluaisin, että minut muisteMeillä on matkaa takana ja matkaa edessä. Meillä on voittoja ja tap- taan siitä, että rakastin lähimmäistä
ja minulla oli hyvä sypioita sekä onnistumidän.
sia ja epäonnistumisia.
Sain
liikuttavan
Meidän uskallettava
Jumala on
palautteen, kun erääsjatkaa, vaikka olisi
uskollinen.
sä varkki-illassa 9-11
myrskyä ja vastoinkäyHän pitää
-vuotiaat pojat tulivat
misiä. Me emme saa
lupauksensa.
halaamaan.
luovuttaa, vaikka kaik– Riku, kiitos, että
ki tuntuu vaikealta.
tulit puhumaan ja laulamaan meille. Tämä oli meille
MAHDOLLISUUS KOLME:
tosi tärkeää, että kävit täällä.
KOHTAAMINEN
– Me kuuntelemme sinun musiikEräässä uutisessa kerrottiin näin:
Mitä ihmettä kouluissa tapahtuu? kiasi koko ajan.
– Olemme katsoneet monta Come
Väkivaltaa ja psyykkistä oireilua yhä
Home Kids jaksoa. ”Aikamatkalla”
nuoremmilla oppilailla.
Kun tämä uutinen oli otsikois- on paras!
sa, olin juuri silloin koulukiertueella. Olin kolme tuntia erityisluokan MAHDOLLISUUS NELJÄ:
nuorten kanssa, joilla on vakavia IHMEELLISESSÄ
ongelmia. Olin siis jälleen juuri oi- JOHDATUKSESSA
keassa paikassa oikeaan aikaan. Eri- Olin juuri päättänyt alakoulun hietyiskoulussa oppilaat jonottivat saa- not oppitunnit isossa liikuntasalisdakseen minulta kirjoja omakseen. sa ja lähdin kohti seuraavaa koulua.
Jokainen halusi kirjaansa myös ni- Kun pääsin parkkipaikalle, niin huomikirjoitukseni. Miten arvokasta ja masin nuoren naisen hoipertelevan
ohitse ja kääntyvän koulun isoille
ihmeellistä tämä onkaan!
Eräällä koululla sain kohdata roskalaatikoille. Avattuaan ison roskaikki koulun oppilaat kerralla. Isos- kalaatikon kannen tyttö kurkottaa
sa salissa nousi tunnelma heti kat- penkomaan roskia. Rukoillen jään
toon. Oppilaat innostuivat myös viit- seuraamaan tilannetta. Tunnen Pytaamaan ja kyselemään kysymyksiä. hän Hengen sanovan sydämessäni:
Daavid voitti Goljatin, koska hän ei
turvautunut omaan voimaansa vaan
tiesi, että Jumalalle on kaikki mahdollista.

”Mene kysymään tuolta nuorelta,
että mitä kuuluu ja anna kirjat lahjaksi”. Otan nopeasti autosta kirjat
KK kuolemankauppias, Käärmeen
lumous ja Talon tarina.
- Moi, mitä sulle kuuluu?
Tyttö havahtuu ja laittaa roskiksen kiinni ja kääntyy katsomaan minua.
- Hei, mulla on toi KK. Ootkos sä
Riku Rinne. Mä oon ollu kuuntelemassa sua ja KK:ta joskus vuosia sitten. Kyl mä muistan sut. Mulla menee nyt vähän … no … kun sillo joskus
oli toisin …
Pian sain kuulla, miten koulukiusaaminen, vanhempia ero sekä oppimisvaikeudet opiskeluissa olivat
tämän reilu 20 – vuotiaan tytön ajaneet masennukseen ja lopulta käyttämään aineita. Nyt hän on haaveillut pääsevänsä elämässä eteenpäin.
Yritin rohkaista ja kannustaa kaikin
keinoin. Hänkin on joskus ollut lapsi, joka on haaveillut kivoista jutuista
elämässä. Ehkä tuo meidän kohtaaminen oli hänelle viesti rakastavalta
Jumalalta, että hänkin on arvokas.
Rakkain ja sydämellisin siunauksin,

