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Mitä on edessäpäin?
Nyt olemme siinä tilanteessa koko
maailmassa, että tulevaisuus on
kuin joukko kysymysmerkkejä. Liian
monta arvoitusta on samanaikaisesti
ratkaistavana. Kukaan ei voi tietää,
mitä on edessämme. Vai voiko sittenkin?
Raamattu on ihmeellinen kirja
myös siksi, että se on alkulehdiltä
alkaen aivan viimeisille sivuille asti
täynnä kertomuksia, missä tulevaisuus on kysymysmerkki ja ihmisen

ymmärryksen
ulottumattomissa.
Raamatun kertomuksissa toistuu
sama kaava uudestaan ja uudestaan
– ihminen ei selviä ilman Jumalan
apua. Jumalalla ei ole yhtään ainutta
kysymysmerkkiä tulevaisuuden suhteen. Hän tietää.
Me tarvitsemme voimaa, rakkautta ja tervettä ymmärrystä kaikkiin
päätöksiin ja arjen elämään. Elämme
keskellä ahdistusta ja vaikeita aikoja jokainen. Pidetään toisistamme

huolta ja vahvistetaan Jumalan valtakunnan työtä. Kuka antaa toivon,
joka kestää vaikeinakin aikoina?
Meidän lapsemme ja nuoremme
kulkevat joka tapauksessa kohti tulevaisuutta vaikeinakin aikoina. Heillä on omat unelmat, jotka odottavat
edessäpäin. Me olemme mukana
tukemassa ja auttamassa, jotta toivo
säilyy.

JOKA HETKESSÄ ON UUSI MAHDOLLISUUS, JOKA HETKESSÄ ON ASKEL
KOHTI TULEVAA. OLE MUKANA RUKOUKSIN JA LAHJOITUKSIN.
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Pelasta mut

PELASTAN SUT
(säv ja san Riku Rinne)
mä kuulen sun äänen, pelastan sut
tiedän yksin sun jääneen, pelastan sut
vaikket sanois sitä ääneen, pelastan sut
tuskan tunnen, oon elänyt sen
hei pikkuveli et yksin oo,
ei tarvi tuntee enää pelkoo,
vaikka kaikesta ei saada selkoo
täs isoveli sanoo - oot ookoo
Kuvassa on vävypoikani Benen taiteellinen näkemys vesivärimaalauksena tämän kevään uusien laulujen syntyhetkistä. Maalaus
tehtiin ensin, jonka jälkeen otettiin valokuva mukaillen maalausta.

Pelastan sut
Tämä poikkeuksellinen kevät on
luonut uusia ja
erikoisia tilanteita
sekä kohtaamisia
aina
ulkomaita
myöten. Minulla
oli nimittäin mahdollisuus puhua ja
laulaa erään Nebraskalaisen seurakunnan nettikokouksessa. Hieno
kokemus. Sain kutsun vierailla seurakunnassa heti koronan jälkeen.
Tänä keväänä olen myös pystynyt
julkaisemaan uusia musiikkivideoita

normaalia enemmän. TV- ja radio-ohjelmat ovat pyörineet tiuhaan tahtiin,
joten koronan vaikutuksesta on vain
kouluvierailuja ja iltatilaisuuksia
siirtynyt syksylle ja ensi kevääseen.
Useita nuoria olen pystynyt kohtaamaan poikkeusoloista huolimatta turvallisesti. Luottamuksellisista syistä
en voi avata yksityiskohtia enempää.
Yhteistyö eri viranomaisten kanssa
on toiminut loistavasti.
VASTAUS NUORTEN
HÄTÄHUUTOON
Olen sydän särkyneenä tehnyt ”Pelastan sut” -laulun, koska kaikkien

parempi päivä on huominen
saat uuden rohkeuden
oot ainutlaatuinen
oot paras sä, voitat mestaruuden
elämä voi olla palasina
eikä sitä nää kovin kauniina
yhdessä jatketaan vahvempina
selkä selkää vasten toisen tukena.

näiden vuosien aikana olen kuullut
niin monen nuoren pyytävän ”pelasta mut”. Kaikki eivät sano sitä edes
ääneen, mutta heidän hätähuutonsa
on kuultu Taivaassa. MEIDÄNKIN
ON KUULTAVA SE - ENNEN KUIN ON
MYÖHÄISTÄ. Erään nuoren hätähuuto keväällä synnytti tämän laulun.
Sain laulun sanat sydämeeni 15 minuutin aikana, jonka jälkeen laulu
syntyi välittömästi. Rukoilen tämän
laulun sanoman olevan pelastukseksi monille.

taivas kuulee ja pelastaa sut
Jeesus rakastaa ja pelastaa sut
Hän ei hylkää vaan pelastaa sut
oon kokenut sen ja pelastunut
EN OLE KERTONUT
KENELLEKÄÄN
Kohtasin koulujen avauduttua nuoria, jotka tarvitsevat erityisapua. Heidän ongelmansa liittyvät huumeisiin
ja kiusaamiseen sekä perheen sisäisiin kriiseihin.
Eräs nuori kertoi minulle rankoista elämänsä vaiheista. Hän puhui todella avoimesti ja ikäisekseen

hyvin ymmärtäen oman tilanteensa. uutisten otsikoita, niin sekä huuKuuntelin sydämelläni nuoren ta- meongelmat että nuorten mielenterrinaa olettaen, että hän on varmasti veyden häiriöt ovat koronan aikana
puhunut näistä paljonkin, mutta ei- lisääntyneet. Työtä on paljon ja syksy
päs ollutkaan. Hän nimittäin totesi on pian edessämme. Pysy rinnallani –
tarvitsen sinua rukoilemaan työmme
yllättäen:
– En ole puhunut kenellekään puolesta sekä kannattamaan talouaikuiselle asioistani näin. Minua dellisesti. Viime aikaisista matkoista
on viety psykiatrille ja psykologille, ei esimerkiksi ole tulossa korvauksia.
mutta olen siellä vain vetänyt kovaa Nämä matkat on menty Taivaan Isän
linjaa ja ollut hiljaa. Mutta nyt, kun laskuun lasten ja nuorten tähden.
puhuit ja lauloit äsken, niin jotain
avautui sisimmässäni. Tajusin, että MUSIIKKIVIDEOIDEN KEVÄT
sä välität oikeesti. Nyt pystyn puhu- Kevät alkoi heti 1.1.2020 neljän uumaan. Kiitos, kun kuuntelet. Uskon, den musiikkivideon julkaisulla.
että selviän nyt.
Julkaisun yhteydessä kerroin, että
Toinen nuori oli ollut hyvin sul- näiden laulujen sanoma vie meidät
keutunut eikä päästänyt
uuteen vuoteen 2020, josta
omaan maailmaansa
uskon tulevan hengelhelpolla ketään. Minut
lisesti erittäin merkitTajusin,
johdatettiin ihmeellitävän. Huutavan ääni
että sä
sesti hänen puheilleen,
kuuluu erämaassa ja
välität
joka avasi niin minun
pimeys väistyy. Uudenoikeesti
kuin hänen sisimmäsvuoden yönä 1.1.20 klo
sään aivan uusia ovia.
00:00 julkaistiin «Riku
Meillä oli ikäeroa aiRinteen kanavalla» Youvan riittävästi luomaan
tubessa seuraavat videot:
useamman sukupolven kuilun, mut- Pimeys väistyy, Hän tekee nuorista
ta Jeesus tiesi, mitä polkua tulee kul- ruoskan, Jos sinä olet hiljaa ja Huutakea, jotta pystymme ymmärtämään va ääni erämaassa.
toisiamme. Aika kulki kuin siivillä
Sen jälkeen musiikkivideoiden
ja keskustelumme oli todella raken- kevät jatkui: Anna mahdollisuus,
tavaa. Minulla on luottamus siihen, Sanaton hiljaisuus, Kuin kotka siivilettä tämä nuori tulee menestymään leen, Sota-asu, Hän on suojani, Miselämässään hienosti.
sä tuulet puhaltaa, Minä olen siellä,
Työ jatkuu näiden nuorten ja mo- Hän on Kuningas, Sinut valitsen-sinien muiden kanssa. Jos olet lukenut nut lähetän, Hän antaa enkeleilleen

siini. Pysähdyin miettimään, miten
Jumala monta kertaa toimi heti - yhdessä hetkessä. Historiassa kääntyi
uusi sivu näissä hetkissä: Daniel
leijonien luolassa, Daavid kohtasi
Goljatin, Lasarus makasi haudassa,
sokea istui tien vieressä tai nainen
kyynelin kasteli Jeesuksen jalat.
Jotakin tapahtui yhdessä pienessä
hetkessä. JOKA HETKESSÄ ON UUSI
MAHDOLLISUUS, JOKA HETKESSÄ
ON ASKEL KOHTI TULEVAA!!! Tämä
laulu nosti minut ja askeleeni johdatettiin eteenpäin - kohti tulevaa!
Jumalan kädessä ovat kaikki hetket - pienet ja suuret. Jokaisessa hetkessä on mahdollisuus ihmeisiin ja
uuteen alkuun. Taivaallinen Isämme
osaa hoitaa meidän elämää ja koko
maailmaa - JOKA HETKESSÄ.
käskyn, Pelastan sut ja Joka hetkessä. Kaikkiaan 16 musiikkivideojulkaisua viiden kuukauden aikana.
Minulla on listalla vielä kymmeniä
tekemättömiä musiikkivideoita ja
myös uusia lauluja on tulossa. Tämä
kaikki vaiva siksi, jotta netissä on
materiaalia, joka levittää evankeliumin sanomaa.

”JOKA HETKESSÄ” -LAULU
ROHKAISEE ETEENPÄIN !
Joka hetkessä -laulu on viimeisin julkaisu Youtube-kanavallani. Kerron
sinulle, miten laulu syntyi. Olin mieli maassa ja tuntui, että tummia pilviä kerääntyi päälleni. Samalla, kun
olin vajoamassa itsesääliin, monta
Raamatun kertomusta tuli ajatuk-

JOKA HETKESSÄ ASUU IKUISUUS
JOKA HETKESSÄ ON UUSI
MAHDOLLISUUS
JOKA HETKESSÄ NÄKYY HISTORIAA
JOKA HETKI ON ASKEL KOHTI
TULEVAA

RADIO COME HOME KESÄRADIOT 2020
Kuten monen vuoden
aikana on ollut tapana,
niin aina kesäisin Come
Home radio-ohjelmassa
RADIO PATMOKSESSA
lähetetään
kesäohjelmasarja. Kesän 2020
teemaksi olen antanut:
”TÄTÄ AIKAA VARTEN”.
Jokainen Come Home News -kirje maanantaisin tulee
läpi kesän lyhyesti kuvaamaan keskiviikkona lähetettävän ohjelman sisällön. Jos et siis ehdi kuuntelemaan
ohjelmaa livenä tai arkistosta, niin sinulla on mahdollisuus lukea keskiviikon ohjelman pääsisältö ja sanoma
uutiskirjeestä.

TÄTÄ AIKAA VARTEN osat 1–10 (3.6.–5.8.)
3.6.

osa 1: Tätä aikaa varten

10.6. osa 2: Mikä on ongelma?
17.6. osa 3: En ole niin paha
24.6. osa 4: Kadonneet löytyvät
1.7.

osa 5: Haluan uskoa, mutta se on vaikeaa

8.7.

osa 6: Uutinen, joka vapauttaa

15.7. osa 7: Valona maailmassa
22.7. osa 8: Sana ja Henki
29.7. osa 9: Vuosien päästä vai nyt?
5.8. osa 10: Vastustamaton

