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ETTEMME MENETTÄISI YHTÄKÄÄN
Olen pohtinut paljon maailman
menoa ja sitä käsittämätöntä pa
huutta, mitä maailmasta voi löytyä.
Tämän kaiken keskellä Jumala ha
luaa toimia kauttamme, jotta Hänen
rakkautensa tulee todeksi tässä ka
toavassa maailmassa. Me voimme
selvitä kaikesta Hänen voimassaan.
Olin lapsena aina menossa oleva pirteä pieni tyttö. Sitten muutimme toiselle paikkakunnalle. Siellä uudessa
koulussa minua alettiin kiusata heti.
Se oli henkistä ja fyysistä. Sain ilkeitä lisänimiä. Yritettiin hakata. Minut

jätettiin kaikesta ulkopuolelle. Minusta tuli hetkessä hiljainen, arka ja ujo.
Aloin inhota itseäni.
t. Anne
”Hiljaa tyhjyyteen tuijottaa,
kyyneliin tuskansa hukuttaa,
kivun tahtoisi unohtaa.
Mutta liian kovaa lyö.
Liian kovaa sykkii sydän ...
särkynyt, murtunut murheesta.”
Noora
Nämä esimerkit viesteistä itse
asiassa sisältävät sen perustelun,

miksi tämä Koulu – ja nuorisotyöm
me on olemassa. Juuri näitä sydämiä
ja elämänkohtaloita varten minut
lähetettiin matkaan, jotta voisin Hä
nen rakkaudellaan rakastaa, ettem
me menettäisi yhtäkään.
Olen äärimmäisen kiitollinen, että
voin pyytää sinua muistamaan mi
nua ja perhettäni rukouksin – tarvit
semme sinun tukeasi. Tässä samalla
kiitän myös sinun taloudellisesta
avustasi, jota ilman yhtään koulu
kiertuetta ei voitaisi toteuttaa.
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Sinua
Odotetaan

Koulumaailmaan hyvä sanoma

Tule vaikka joka viikko
Viime syksyn koulukiertueilla oli
monta sydäntä koskettavaa tilan
netta. Erään mahtavan oppitunnin
jälkeen oppilaat järjestäytyivät käytä
vällä ruokajonoon. Olin siirtymässä
oppilaiden ohitse käytävällä jatkaak
seni matkaa toiselle koululle, kun yl
lättäen 9-vuotias poika lähti jonosta
ja tuli luokseni. Kumarruin alas kuul
lakseni, mitä poika tahtoo minulle
sanoa. Hän katsoi minua suoraan sil
miin ja sanoi surullisesti:
- Mun isä on juoppo.
Kosketin pojan olkapäätä ja loh
dutin häntä:
- Ymmärrän täysin koko sydämes
täni, mitä kerroit minulle. Voimia!
Poika palasi takaisin ruokajonoon
ja minä lähdin kitaroiden kanssa
kohti seuraavaa koulua kyyneleitä

pidätellen. Ehkä jonkun mielestä voi
olla pientä ja vähäpätöistä, että tämä
poika oli juuri kuullut pitämälläni
tunnilla, että hän on arvokas ja ainut
laatuinen. Ehkä hän meni koulupäi
vän jälkeen kotiin hieman enemmän
toivoa pienessä sydämessään. Aina
kin sain autossa muistaa tätä poikaa
rukouksin ajaessani kohti seuraavaa
koulua.

Kyllä minulle itselleni tuotti ko
vasti iloa myös tuo piirustus minus
ta, jonka eräs tyttö piirsi oppitunnin
aikana ja antoi minulle muistoksi.
Kannan myös sydämessäni palautet
ta, jonka miesopettaja sanoi tunnin
jälkeen:
- Oli kyllä hieno tunti. TULE VAIK
KA JOKA VIIKKO PITÄ
MÄÄN TUNTEJA. Si
nua odotetaan.
OOT PARAS SÄ
Olin sateisessa kelis
sä juuri kantanut kitarat
ja muut tavarat sisälle eri
tyisluokkaan, kun kammalla
oikaisin märkiä hiuksiani
ojennukseen. Silloin eräs
yläkoulun oppilas ajatteli
kannustaa minua heti alka
jaisiksi:

– MIKS KAMPAAT, KU EI SUL OO
EES HIUKSIA.
Vastasin oppilaalle hymyillen:
– Kyllä kavereiden täytyy silti olla
linjassa vaikkei niitä ihan niin paljon
ole jäljellä – vähän kuitenkin.
En voi luottamuksellisista syistä
jakaa yksityiskohtaisia hetkiä, mitä
tunneilla tapahtui, mutta sydäntä
särkeviä tarinoita sain jälleen koh
data. Tein kuitenkin kaiken sen, mitä
osasin ja sain myös viisautta ylhäältä.
Suuri palkkio oppituntien jälkeen oli
opettajien kiitos siitä, että tulin vie
railulle.
– Iso kiitos jälleen. Sinua odo
tetaan joka kerta innolla vierailul
le. Viime kerran jälkeen, kun kävit,
teimme tunnuslauseen tähän luokan
kirjainkylttiin: OOT PARAS SÄ.
LÄHES 800 OPPILASTA
Alavuden kiertue viime syksynä ylit
ti kaikki odotukset. Neljä tilaisuutta
täydelle salille keskustan koululla ja
lisäksi vielä vierailu keskellä maa
seutua viljapeltojen tuntumassa
Länsipuolen kyläkoululla. Kohtasin
ylä- ja alakoulun oppilaita lähes 800
yhden päivän aikana. Koulun van
hempainilta oli myös menestys ja
yllätti, kun saliin laitetut penkit täyt
tyivät vanhemmista.
Kerron tässä nyt jotain henki
lökohtaista. Kun tätä kaikkea tekee
koko sydämestään ja kaikki likoon
laittaen, niin myös henkinen ja fyy
sinen paine on sen mukainen. Kun
saliin kokoontuu lähes 200 oppilasta
opettajineen neljä kertaa peräkkäin,
jotka on pidettävä otteessa 45 mi
nuuttia, jotta huomio pysyy sinussa,

niin todella tiedät puhuneesi ”henke
si edestä”.
Kaikessa tässä saan olla toteut
tamassa yhtä tärkeimmistä Jumalan
käskyistä – ”rakasta lähimmäistäsi
niin kuin itseäsi”.
Puhuin Alavuden vanhempain
illassa lasten herkkyydestä ja eri
kehitysvaiheista sekä ympäristöstä,
missä lapsi elää tänä päivänä. Van
hemmat kuuntelivat herkeämättä ja
tarkasti kaiken, mitä puhuin.
MUUSIKKOVIERAANA
Sain olla Seinäjoen lyseossa muusik
kovieraana. Lauloin ensin ”Sun elä
mä on arvokas” -lauluni tavallisena
kitaraversiona, jonka jälkeen tein sii
tä loopperi-version. Ensin soitin säh
kökitaran yhdelle raidalle, sitten löin
rytmiä kitaran kielillä toiselle raidal
le. Vaihdoin kitaraa ja soitin basso
raidan. Sitten lauloin kuorokoneen
kautta kertosäkeistön taustalaulun.
Soitin vielä helistimellä rytmiraidan.

Sitten otin jälleen kitaran aloitin soit
tamaan taustan päälle kappaletta ja
laulamaan. Kertosäkeistön taustalau
lun kytkin aina kerrossa päälle. Ehkä
kuulostaa helpolta, mutta kaikessa
on onnistuttava täydellisesti tai esi
tys on epäonnistunut. Virheille ei ole
mahdollisuutta.
Kaikki tunnit oppilaiden kanssa
olivat hyvin vaikuttavia. Monta hie
noa kohtaamista mahtui päivään.
Sain myös vierailla ET-tunnilla, joka
oli hyvin puhutteleva. En voi taas
kaan kertoa luottamuksellisia yk
sityiskohtia päivästä, mutta jälleen
Jumala johdatti ihmeellisesti sano
maan tietyt sanat juuri oikeille oppi
laille. Huikea päivä.
LEVOTTOMAT POJAT
Eräällä yläkoululla ennen oppilaiden
saapumista rehtori kertoi, että kym
menen poikaa on erityisen levotto
mia kahdeksasluokkalaisia.
Odotin koko oppitunnin, milloin

nämä ylivilkkaat pojat ilmestyvät,
mutta suureksi yllätykseksi kaikki
menikin loistavasti. Oppilaat olivat
aivan hiljaa ja elivät mukana kaikissa
tarinoissa. Todella koskettava tunti.
Kerroin myös Annin ja Benen tarinaa
sekä heidän Brasiliaan lähtöään esi
merkkinä unelmista ja päättäväisyy
destä elämässä.
Alakoululla oli todella vahva yh
teys lasten kanssa. Tuntui kuin oli
simme olleet kavereita jo pitkään.
Hieno juttu. Seuraava yläkoulu oli
kin sitten täydellinen pysäytys. Tulin
koulun pihaan välitunnilla ja näin
melko ”raggarimaisesti” käyttäytyviä
poikia ja tiukkoja katseita omaavia
tyttöjä.
Kokoontumistilana oppitunnille
oli keskusaula välitunnin pelipöy
tineen. Minun puhujapaikkani oli
yhden pelipöydän vieressä. Nuoret
istuivat siellä täällä, joka loi tilan
teesta todella haastavan. Hiukan jän
nittyneenä aloitin oppitunnin, mutta
kahden minuutin jälkeen koko ylä
koulun oppilasjoukko tuijotti minua
herkeämättä tunnin loppuun asti. En
tiedä, mitä siinä tapahtui, mutta tunti
oli mielettömän upea!

Brasilian koulu- ja nuorisotyö pää
see vihdoin aloittamaan varsinaisen
koulutyönsä vuoden 2020 alusta.
Olemme valmistelleet koulutyön
formaattia ja olleet yhteydessä kou
lujen johtoon sekä tavanneet syk
syn aikana rehtoreita ja opettajia.
Täällä Fortalezassa ei ole ollut vielä
tämänkaltaista koulutyötä. Olemme
siis suuren ja jännittävän edessä.
Koulutyö tulee pitämään sisällään
valistustyötä, jossa lapsille ja nuoril
le kerrotaan heitä koskettavista tee
moista kristillisten arvojen valossa.
Tämä on voimallista, sillä Jumala
rakastaa syvästi lapsia ja nuoria ja he
ovat otollisessa iässä evankeliumin
siemenelle. Sitoudu rukoilemaan
erityisesti tämän puolesta, ettemme
menettäisi yhtäkään, vaan Jeesus
saisi voittaa omakseen nämä lapset
ja että heihin istutettu siemen saisi
juurtua ja he voisivat kasvaa Juma
lan tuntemiseen!
Valistustyön lisäksi tuomme
kouluihin harrastetoimintaa, joi
hin slummien lapset voivat koulun
jälkeen tai opiskelun lomassa osal
listua. Tämän työn on Jumalan ar

mossa mahdollista kasvaa ja laajen
tua suureksikin, mutta tarvitsemme
siihen teitä. Edelleen muistutan, että
meillä on olemassa rukousryhmä,
joka toimii whatsapin kautta. Lai
tamme sinne usein rukouspyyntöjä
ja terveisiä työn keskeltä. Jos haluat
liittyä mukaan, laita meille nimesi
ja puhelinnumerosi sähköpostitse
(annimaria.rodrigues@gmail.com)
Haluamme myös rohkaista teitä tu
kemaan työtä taloudellisesti nyt kun
tarvitsemme enemmän resursseja
tämän työn aloittamiseen.
***
Bene järjesti osalle jalkapallokoulun
sa pojista pienen yllätyksen yhtenä
lauantaiaamuna. Hän oli pyytänyt
slummin poikia heräämään aikaisin
ja tulemaan sovittuun tapaamispaik
kaan. Pojat luulivat, että luvassa on
ystävyysottelu tai joku muu vastaava.
Sen sijaan Bene saapui paikalle jäte
säkkien ja siivoushanskojen kanssa.
Pojat eivät ymmärtäneet mistä oli
kysymys. Bene kertoi, että tänään sii
votaan teidän kotikadut. Poikien en
sin vähän vastusteltua ja ihmeteltyä
he kuitenkin ymmärsivät mitä Bene
ajoi takaa ja suostuivat innokkaina.
Koko lauantai aamupäivän he siivo
sivat omien kotiensa ja naapureiden

sa edustaa ja oikeastaan nauttivat
siitä. Heillä oli hyvin hauskaa. Monet
ihmiset kerääntyivät katsomaan kun
pienet pojat keräsivät roskia ja lakai
sivat mutaisia ojia. Lopuksi istuttiin
yhdessä poikien kanssa välipalalle.
Miksi laitoimme pojat siivoa
maan? Kyse on elämän periaatteesta,
missä pidät huolta itsestäsi ja muista.
Näinkin yksinkertainen teko voi olla
suuri askel parempaan suuntaan, jos
sen ottaa tavaksi. Tämä slummien
siivouspartio tulee näkymään vielä
monta kertaa näillä kujilla.
Näemme tärkeänä sen, että lapsia
opetetaan sitoutumaan, kunnioitta
maan rajoja ja toimimaan yhteisen
hyvän puolesta. Monet slummin
lapset kasvavat usein ilman rajoja,
katujen opissa. Rukoile tämän jal
kapallokoulun puolesta, että se voisi
olla paljon muuta kuin vain pallon
potkimista ja unelmien kasvattamis
ta. Että se voisi olla koulu elämän
periaatteista ja Jumalan teiden tun
temisesta.
Olkaa vapaita ottamaan mei
hin yhteyttä. Siunattua uutta vuotta
2020! Muistakaahan seurata meitä
somessa: @luzdomundobrasil.
Brasilian terveisin,
Anni & Bene ja Josias

Tilaa Annin ja Benen
Brasilian koulu- ja
nuorisotyön uutiskirje
rikurinne.com

