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RAKKAUTTA SINNE, MISSÄ TARVITAAN
Monet koulut ja opettajat kutsuvat
minua vierailulle juuri siksi, kun
tulen paikalle ilmaiseksi vapaaehtoisen kannatuksen turvin. Pienillä
seurakunnilla ei aina ole varaa maksaa vierailijoille. Siksi juuri sinun tuellasi ystäväni tämä kaikki on edelleen mahdollista. Jumala on minut
matkaan laittanut ja Hän on luvannut pitää huolta. Jeesus on kulkenut
kaikilla korpitaipaleilla kanssani ja
varjellut sekä johdattanut. Jumala
on päättänyt toimia meidän tavallisten ihmisten kautta ja sitouttaa
valtakuntansa rakentamisen yhteis-

työhön meidän kanssamme. Siksi
tämänkin uutiskirjeen kautta vetoan
sinuun, jotta sinun lahjoituksesi ja
rukoustesi avulla voin edelleen kiertää kaikkialla Suomessa sekä Anni ja
Bene Brasiliassa.
Toivottavasti millään paikkakunnalla ei koulun tai seurakunnan tarvitse huokaista, että ”kukaan ei tule
tänne”. Sinä lähetät ja me menemme. Jumalan rakkaus kuljettaa meitä
sinne, missä meitä tarvitaan! Olemme kaikki suuressa Jumalan suunnitelmassa.

Lasten ja nuorten silmät katsovat
minuun kaikkialla ja heidän sydämensä pyytää: ”Anna meille uskoa
tulevaisuuteen”. Tunnen sen sydämessäni jokaisella oppitunnilla. Jokainen kouluvierailu on aina hyvin
ainutkertainen. Haluan olla yksi
niistä ihmisistä, jotka antavat lapsille ja nuorille tulevaisuuden. Olethan
sinäkin yksi meistä! Nyt tarvitaan
uskoa tulevaisuuteen niin Suomessa
kuin Brasiliassa.

USKOA, TOIVOA JA RAKKAUTTA. NÄISTÄ PIDÄMME KIINNI.
MUISTA RUKOUKSIN JA LAHJOITUKSIN!
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Usko

tulevaisuuteen

USKOA, TOIVOA JA RAKKAUTTA BRASILIAAN

Toivo paremmasta
Nyt jos koskaan tarvitaan uskoa
ja toivoa tulevaisuuteen. Juuri tällä
hetkellä, kun kirjoitan tätä kirjettä,
niin koronavirus on julistettu pandemiaksi ja epävarma taloustilanne
maailmalla luo pelkoa ja toivottomuutta. Kuka rohkaisee lapsiamme
ja nuoriamme kaikesta huolimatta
uskomaan tulevaisuuteen, joka on
edessämme tässä ilmastomuutoksen maailmassa. Miten koko ajan
paheneva huumeongelma vaikuttaa
nuorten elämään? Eikö koulukiusaaminen koskaan helpota? Näiden
kysymysten edessä olen koko ajan
kiertäessäni ympäri Suomea koulukiertueilla.
ARVOKKAAN ELÄMÄN PUOLUSTAJA
Kuten kuvasta näkyy, niin Nilsiän
paikallislehden (Pitäjäläinen) toimittaja otsikoi todella osuvasti kouluvierailuani Nilsiän yläkoululla - arvokkaan elämän puolustaja. Olin syvästi

minua. Nuorilta olen kuullut pelkästään positiivista palautetta. Kiitos!”

otettu tästä otsikosta. Voiko tuon kattavammin ja samalla yksinkertaisesti
asian sanoa. Tämä kaikki, mitä olen
saanut tehdä yli 30 vuoden ajan, on
todellakin jokaisen lapsen ja nuoren
”arvokkaan elämän puolustamista”.
Nilsiä-Rautavaara koulukiertue
oli kaikin tavoin erittäin onnistunut
ja sain kuulla paljon hyvää palautetta. Tässä muutama minulle välitetty
kiitosviesti:
1. Hei! Ja kiitos vielä eilisen Nilsiä-päivän annista, upeaa! Välitän
open terveiset: ”Kiitos erinomaisesta
päivästä koulullamme. Itse olin todella otettu Rikun showsta, kosketti

2. Rehtorin terveiset: ”Hei! Kiitos
tiedosta ja viestistäsi! Vierailu oli tosiaankin antoisa ja kehuttu - kiitos
teille järjestelyistä - ja välitättehän
ystävällisesti vielä lämpimät kiitokset Riku Rinteelle!”
Kaikilla tunneilla oppilaiden
kohtaamiset olivat merkittäviä ja
ainutlaatuisia. Miten vain voimme
puolustaa arvokasta elämää, niin se
kannattaa tehdä.
MITÄ TÄÄLLÄ TAPAHTUU?
Eräänä perjantaiaamuna lähdin hyvin epäuskoisena ja voimattomana
Nokian yläkoululle. Minut oli pyydetty uskonnonopettajan sijaiseksi koko
päiväksi. Tänä aamuna kitarat ja kassi tuntuivat painavan enemmän kuin
yleensä. Olin todella alamaissa. En
tajunnut miksi.
Aloitin ensimmäisen tunnin ai-

van tyhjänä. Sitten tapahtui jotain.
Sanat alkoivat tulvia suustani. Sain
laulaa ja puhua suurella tunteella ja
innolla. Oppilaat taputtivat lauluille
ja kuuntelivat herkeämättä puhettani. Yhteys oppilaiden kanssa syntyi
itsestään. Kun oppilaat olivat lähteneet luokasta kiitellen tunnista, niin
jäin tuijottamaan tyhjää luokkaa.
- Mitä täällä äsken tapahtui? Miten minun tyhjä astiani täytettiin?
Minähän olin täynnä Jumalan rakkautta ja voimaa.
Laitoin kitarat laukkuun ja menin
seuraavaan luokkaan. Tunti lähti lentoon ennen kuin oli edes päässyt alkamaan. Oppilailta satoi kysymyksiä
ja tunnelma oli katossa. Tunnin loppuvaiheessa oppilaat alkoivat vaatia,
että pitää jatkaa oppituntia välitunnille.
- Mulla on valitettavasti välituntivalvonta heti tämän tunnin jälkeen.
Sori.
- No sitten sä tuut uudestaan meidän tunnille. Me puhutaan opelle.
Oppilaita tuli vielä pyytämään
nimmareita vihkoonsa tunnin jälkeen. Käsittämätöntä. Olin kyllä todella ihmeissäni.
Kiirehdin välituntivalvojaksi koulun pääaulaan, jonka jälkeen minulla
oli hyppytunti. Viestini oli saavuttanut alakoulun opettajat, koska alakoulun oppilaat täyttivät auditorion
ääriään myöten. Oli mykistävän hie-

non tunnit yläkoulussa noudattivat
samaa ihmettä kuin muutkin tunnit
saleissa. Upea koulupäivä!
Koulutuntien jälkeen matka jatkui
järkyttävässä lumimyrskyssä Vaasan
keskustaan nuorisokahvilaan. Kun
”katunuoria” alkoi tulla sisään, niin
huomasin heti, mikä on meininki.
Täällä on ryöstettävä huomio itselle,
jos mielii saada äänensä kuuluviin.
Otin kitaran laukusta sekä ”KK
kuolemankauppias” -kirjan ja marssin ison sohvan luokse, missä nuoret
rötköttivät. Yksi poika halusi heti kir600 OPPILAAN IHME
Oppitunnit Laihian ala- ja yläkou- jan itselleen. Samalla hetkellä koko
luilla täyttivät koko päivän. Noin 600 tunnelma vapautui.
- Miks sulla on toi kitara?
oppilaan kohtaaminen päivän aikana
- Ajattelin vetää teille biisini ”Sun
oli vaativa tehtävä. Aamun ensimmäisellä tunnilla saliin tuli alakoulu- elämä on arvokas”.
Räppäsin sieluni pohjasta nuorillaisia, jotka elivät tunnilla innokle. He elivät mukana jokaasti mukana. Toinen
kaisen sävelen ja sanan.
ryhmä tuli heti perään
Valtava yhteys löytyi
ilman välituntia. JokaiKiitos
nuorten kanssa. En olisesta sekunnista piti
erinomaisesta
si ikinä voinut kuvitella
taistella, kun salissa oli
päivästä
mitään tällaista. Vaasan
nyt yhdellä kertaa 130
koulullamme.
nuorisokahvilan läpioppilasta. Matka jatkui
murto yllätti aivan toheti toiselle koululle.
taalisesti. Puhuin tämän
Iso sali täyttyi alalisäksi erikseen myös illasta vaskoulun oppilaista, jotka tykkäsivät
lauluistani niin kovasti, että taputuk- taaville nuorille aikuisille rohkaistakset kaikuvat vieläkin korvissani. Seu- seni heitä.
raavaksi oli edessä taas koulun vaihto. Liikuntasalissa oppilaiden kanssa
syntyi luonteva yhteys ja tunnista
tuli yksi parhaista. Iltapäivän uskonno tunti. Oppilaat eläytyivät jokaiseen hetkeen kanssani. Minulle alkoi
hiljakseen paljastua, että Jumalalla
taisikin olla selvä suunnitelma tälle
päivälle. Hän ei vain aamulla kokenut tarpeelliseksi kertoa siitä minulle. Viimeinenkin oppitunti jatkoi samaa linjaa. Todella hieno päivä – yksi
parhaimmista. Sain jälleen itse kokea, miten Jumala pitää huolen siitä,
mitä hän on suunnitellut. Hän ottaa
heikot saviastiat käyttöönsä.

Kuvissa on Benen kanssa Zairan ala – ja yläkoulun vararehtori Amarildo
sekä oppilaita koulun sisäpihalla.

Koulutyö
Kouluvierailut aloitetaan Benen vanhasta ala- ja yläasteesta sekä yhdestä toisesta Serrinhan alakoulusta.
Olemme noin viikon verran läsnä
yhdessä koulussa ja käymme läpi
kaikki luokat valistustuntien merkeissä. Vierailun jälkeen järjestetään toimintapäivä, jossa oppilaita
kohdataan vielä uudestaan. Tämä
on upea mahdollisuus päästä tavoittamaan lapsia ja nuoria sekä tukea
opettajia haastavassa työssään slummilasten opintiellä. Olemme saaneet
tiimimme myös muitakin koulutyöstä kiinnostuneita, jotka haluavat olla
mukana koulutyössä. Kiitos Herralle
heistä!
Meillä on nyt kitara, Raamattu ja altis sydän. Sama tilanne kuin
isälläni Rikulla oli yli 30 vuotta sitten koulutyötään aloittaessaan. Uskomme, että ne askeleet ja taistelut
vuosikymmenten takaa ovat johdattaneet meidänkin polkumme tänne
valtameren toiselle puolelle. Jeesus
on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Saakoon sama Jeesuksen valo
nyt loistaa Fortalezan kouluihin, joka
Suomen kouluissa edelleen tuo valoa
pimeyteen.

Yhteistyö seurakuntien kanssa
Yksi tärkeä osa työtämme on yhteistyö paikallisten seurakuntien kanssa, jotta he voivat ottaa vastaan niitä
nuoria, jotka koulutyömme ja muun
toiminnan kautta kiinnostuvat uskosta. Seurakunnat auttavat nuoria
löytämään kestävän pohjan elämälleen ja antavat rakastavan yhteisön
turvaksi. Olemme yhdessä Kristuksen ruumis. Pelaamme samassa
joukkueessa saman päämäärän puolesta.
Melkeinpä jokaisessa slummissa
tai niiden välittömässä läheisyydessä on yksi seurakunta tai useampia.
Me haluamme olla rohkaisemassa
seurakuntia tavoittamaan ihmisiä
heidän lähiympäristöissään osoittamalla rakkautta, hyväksyntää ja
seurakuntaa kotina sekä olemaan
vastauksena ihmisten hätään ja
täyttämään seurakuntana tarkoituksensa Jumalan suunnitelmassa. Onneksi on useita seurakuntia, joissa
on halua elää tämä Jumalan kutsu
todeksi. Olemme olleet yhteydessä
moniin pastoreihin, jotka kipuilevat
sen kanssa, miten uskosta osattomia
voitaisiin tavoittaa niin, että he voisivat tulla tuntemaan Jeesuksen eikä
uskontoa. Monet ihmiset pelkäävät
astua seurakuntaan, koska kokevat
olevansa kelvottomia, vääränlaisia,
kykenemättömiä
ymmärtämään.

Toisia on osoiteltu sormilla, halveksittu ja tuomittu ulkoisten tekijöiden
vuoksi, ja siksi he näkevät seurakunnat kylminä ja tuomitsevina instituutioina.
Oma kokemuksemme evankeliointityöstä sekä ihmisten parissa
tehtävästä työstä on antanut meille
mahdollisuuden olla rohkaisemassa ja tukemassa seurakuntia tavoittavaan työhön. Olemme luomassa
yhteyksiä, rakentamassa siltoja seurakuntien ja yhteisöjen välille. Auttamaan kumpaakin osapuolta ymmärtämään ja kunnioittamaan toinen
toistaan. Näin seurakunnat saavat
valmiuksia ottaa vastaan nuoria,
jotka koulutyön ja muun toiminnan
kautta ohjataan seurakuntien yhteyteen.
Edelleen muistutan, että meillä
on olemassa rukousryhmä, joka toimii whatsapin kautta. Laitamme sinne usein rukouspyyntöjä ja terveisiä
työn keskeltä. Jos haluat liittyä mukaan, laita meille nimesi ja puhelinnumerosi sähköpostitse (annimaria.
rodrigues@gmail.com) ja muistakaahan seurata meitä somessa: @luzdomundobrasil.
Rakkain terveisin Brasiliasta Anni,
Bene ja Josias

