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USKOMATONTA, MUTTA TOTTA
Uutisissa puhutaan enemmän nuorista ja heidän hyvinvoinnistaan, koska viime vuonna tapahtui järkyttäviä
asioita nuortenmaailmassa. On kysytty, että mistä kaikki ongelmat johtuvat? Miksi osa nuorista tuntuu voivan huonommin kuin aikaisemmin?
Täydellistä vastausta ei syihin ja
seurauksiin varmaankaan kukaan
pysty antamaan. Kaikki ovat kuitenkin yhtä mieltä siitä, että jotakin on
tehtävä. Ennaltaehkäisevä toiminta
on nostettu jatkuvasti esiin ja sitä
pidetään yhtenä tärkeimmistä askeleista kohti parempaa huomista. Tätä
ennaltaehkäisevää työtä juuri me
olemme yhdessä tehneet kaikki nämä
vuodet.
USKOMATONTA MUTTA TOTTA,
että juuri samalla viikolla, kun nuor-

ten asiat otettiin vahvasti otsikoihin
mediassa, niin aloitin vierailut LIVE-striimien kautta. Vierailin kolmena päivänä kahdeksalla oppitunnilla yläkoulussa netin kautta. Olen
sopinut jo Hollolan yläkoululle, että
LIVE-striimaustunnit alkavat tammikuussa. Mikkeliin kyseltiin myös
vierailuja. On siis alkanut uusien
mahdollisuuksien aika. Voin järjestää samanaikaisesti netin kautta
kouluvierailut Nokialle, Hollolaan,
Mikkeliin, Seinäjoelle, Rovaniemelle,
Utsjoelle, Helsinkiin. Sadat ja jopa
tuhannet oppilaat voivat samanaikaisesti seurata pitämääni oppituntia
luokissa ympäri Suomea tai etänä kotona omalla koneellaan.
Tiistaina 15.12.2020 maailmanhistorian ensimmäinen Riku Rinteen

kouluvierailu alkoi Nokian yläkoulussa netin kautta. Tunne oli aivan
uskomaton. Sama fiilis valtasi minut
kuin olisin ollut luokassa fyysisesti
läsnä. Puhe ja laulu välittyivät erittäin korkeatasoisesti luokkaan, missä
videotykki heijasti minut valkokankaalle ja ääni kuului kaiuttimista.
Opettaja kiitteli, että näin korkeatasoista striimiä ole koskaan onnistuttu
välittämään luokkaan. Yhdelläkään
tunnillani ei ollut pienintäkään häiriötä tai kuvan pätkimistä tai jumittumista.
Tässä opettajan viesti luokasta
tunnin jälkeen: ”Luokka tykkäs ihan
kympillä! Suuret kiitokset Riku tunnista ja päivästä! Upeaa venymistä, kaikki
meni hienosti!”

SINUN HUUTOSI ON KUULTU, SINUN KYYNELEESI ON NÄHTY.
SINUN HUUTOSI ON KUULTU, SINUN HUOKAUKSESI ON NOUSSUT TAIVAISIIN.
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Sinun huutosi
on kuultu

Sinun kyyneleesi on nähty

Viime vuosi 2020 oli varmasti yksi
elämämme erikoisimpia. Korona rajoitti, eristi, peruutti, siirsi ja muutti
monia asioita. Netistä tuli tärkeä apuväline. Kouluvierailut ja tapahtumat
netin kautta olivat uusi ja toimiva
aluevaltaus. Kaiken poikkeavuuden
keskellä Jumalan rakkaus on löytänyt keinot. Sinun huutosi on kuultu
ja sinun kyyneleesi on nähty.
Sain hetki sitten sähköpostin,
jossa oli tärkeitä rohkaisun sanoja
minulle: Katsoin sun ohjelman, jossa
kerroit sun elämän vaikeista vuosista,
jolloin jouduit kovettamaan sydämesi
ja menemään vaan niiden läpi. Arvostan suuresti, että olet tähän päivään
asti ollut urhea ”sotamies”, varmaan
hirveen yksinäisiä hetkiä välillä. Ehkä

tässä taas Taivaan Isämme haluaa
minunkin kautta vakuuttaa sulle, että
hienoa poikani, jatka samaan tahtiin.

kautta koko tilaisuus. Nuorisotapahtumassa Turussa oli turvallista olla
isossa Mikaelin kirkossa yli sadan
nuoren kanssa. Lisäksi Nokialla oli
KUN ON VAIKEAA, TURVAA
useita TUULET PUHALTAA -tilaiJUMALAAN
suuksia. Korona toi ylimääräistä
Olin loppuvuonna Vantaalla
huolta kaikkeen tekemipuhumassa CBMC –Krisseen, mutta silti jokaisestillisen Liikemiesverkossa viime syksynkin tilaiMiten
ton tilaisuudessa, jonka
suudessa koin valtavaa
kova
aiheeksi oli annettu ”Kun
Jumalan siunausta.
särkyy
on vaikeaa, turvaa JumaErityisesti Nokian kirlaan”. Tämä otsikko sopii
kon tilaisuudet ovat olleet
hyvin kaikkeen, mitä tässä
erittäin vahvoja. Tuulet
ajassamme on tapahtumassa. Koropuhaltaa-illassa kysyin Kari KK
nasta huolimatta pystyin tekemään Korhoselta, että miten kova rikollivierailun Mäntän koulukeskukseen, nen särkyy ja hänestä tulee herkkä ja
jossa osa oppilaista oli isossa audi- tunteellinen. Kari kertoi menneisyytoriossa ja muille välitettiin netin den häpeästä ja siitä suuresta armos-

ta sekä anteeksiantamuksesta, mitä
rikollinen saa Jumalan rakkauden
kautta. Kari murtui ja näin hänen liikuttuvan kyyneliin.
Kuiskasin Karille, että pyydetään
Lauri ”Late” Johansson tänne eteen
kanssamme. Näin, että tämä kolmoismurhaaja istui kirkossa pyyhkien
kyyneleitä. Hän nousi ja lähti edelleen kyynelehtien kirkon käytävää
kohti alttaria. Pyhän Hengen murtava
voima oli valtava. Tunsin Jumalan ottaneen tilanteen täysin hallintaansa.
Itkimme kaikki kolme alttarin edessä.
Ihmiset pyyhkivät silmiään kirkkosalissa. Me kaikki yleisössä ymmärsimme syvästi, mitä tarkoittaa armo.
ME RÄPÄTÄÄN SULLE
Tässä korona-ajassa sain turvallisesti vierailla myös Hämeenkoskella
Päiväkummun lastenkodissa, jossa
on paikkoja 7-16 -vuotiaille. Minua
pyydettiin sinne laulamaan ja puhumaan. Vierailuani odotettiin kovasti,
koska lastenkin elämä on koronan
johdosta välillä ollut hyvinkin rajoitettua.

Kun tulin eteisaulaan, niin huo- parikymmentä nuorta tutustumaan
masin heti hienon mainoksen sei- ja innostumaan lähetystyöstä ja mahnällä vierailustani, jossa luki ”Sun dollisesti jopa lähetyslentäjän urasta.
elämä on arvokas”. Pari poikaa mai- Olen saanut leirillä aina kertoa omasnosti minulle, että he ovat kuulemma ta uskoontulostani ja rakkauden
varautuneet räppäämään minulle ja sanomasta, haastaen nuoria kulkeesittämään oman laulunsa.
maan Jumalan suunnitelmissa. Sain
Pian lapset kerääntyivät käytävän jälleen kokea ikimuistoisia hetkiä
aulaan, missä oli mukavat
näiden upeiden nuorten
sohvat istuskella. Lauloin
kanssa.
Sun
pari laulua, joista toinen
Kun nuoret ympäröielämä
oli juuri tuo mainostettu
vät minut illan päätteeksi,
on arvokas
”Sun elämä on arvokas”.
niin yksi poika totesi miTaputusten jälkeen ehdonulle kiitollisena: ”Olisin
tin, että olisiko nyt aika
kuunnellut sun laulujasi
minun istua kuuntelemaan,
ja puheitasi vaikka läpi koko
kun pojat räppäävät vuorostaan mi- yön. Hienoa, että tulit leirille”.
nulle. Hämmästyin aivan totaalisesti.
Tänä keväänä on monia tilaisuukPojat todella osasivat asiansa ja mikä sia ja kouluvierailuja varattu kalenihmeellisintä, he räppäsivät täydeksi teriin. Taivas tietää, mitkä suunniyllätyksekseni gospelia. Evankeliu- telmat onnistuvat. Pidetään pyörät
min sanoma riimittyi poikien hallus- pyörimässä ja tehdään oma osuutemsa taitavasti.
me, niin Jumala hoitaa loput. Kiitos,
että kuljet mukana näinä vaikeina
OLISIN KUUNNELLUT SUA
aikoina.
LÄPI KOKO YÖN
Sinua siunaten,
Suomen lähetyslentäjien (MAF)
nuorten leirille kokoontui taas reilu
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Evankeliumia roskankerääjille
Jumala on johdattanut erilaisia ihmisiä luoksemme sen jälkeen, kun
palasimme Brasiliaan. Erityisesti yhteiskunnan alhaisimmat ja näkymättömimmät ihmiset kuten katupojat,
roskankerääjät ja kodittomat ovat
tulleet ystäviksemme ja kauttamme
kuulleet Jumalan rakkaudesta. Eräs
ystävä, perheenisä ja roskankerääjä Rony on nyt useamman kerran
tullut kotiovellemme juttelemaan
Benen kanssa Raamatusta. Valitettavasti roskankerääjät ovat sellainen
ihmisryhmä brasilialaisessa yhteiskunnassa, joita syrjitään ja kaltoin
kohdellaan yhtä paljon kuin kodittomia. Ihmiset ajavat autoillaan heidän ohitseen niin, että roskakärryt
heiluvat. Heitä herjataan eikä heille
anneta tietä. Heidät hätistellään kuin
koirat pois tonkimasta ihmisten roskia. Kun me menemme illalla nukkumaan puhtaisiin lakanoihin, Ronyn
kaltaiset aloittavat yövuoronsa aavemaisen hiljaisilla kaduilla etsien
elantonsa meidän jätteidemme seasta. Ronyn kautta olemme jälleen tulleet muistutetuiksi siitä, kuinka arvokkain, mitä voimme hänelle antaa
on ilosanoma Jeesuksesta ja toivo
pelastuksesta, ja miten hänen kaltaisiaan Herramme erityisesti rakastaa.

Pitkä matka kotiin
– Marcelon tarina
Tapasimme syyskuussa erään perheen, joka oli lentokentän viereisen
moottoritien reunamilla kerjäämässä rahaa. Perheen isä piteli kädessään pahvista kylttiä, jossa luki: Auta
meitä matkustamaan kotiin.
Pysähdyimme kuulemaan lisää heidän tarinastaan. Perheen isä
Marcelo kertoi, paljonko rahaa oli
saanut kasaan bussilippuja varten.
Summasta puuttui vielä reilusti yli
puolet. Hän sanoi, että luotti siihen,
että Jumala sallisi heidän päästä
matkaan vielä samana päivänä, etteivät he joutuisi viettämään yötä
kadulla. Meillä sattui olemaan autossa juuri täsmälleen puuttuvan summan verran. Koimme, että Jumala
halusi meidän olevan vastaus tämän
perheen tarpeeseen. Kertoessamme Marcelolle, että annamme heille
tarvittavan summan, hän liikuttui
ja repi pahvikylttinsä. ”Kiitos Jumalalle,” hän sanoi. Muutaman päivän
päästä saimme viestin Marcelolta:
” Ystävät, olemme perillä Bahiassa.
Kiitos vielä kerran kaikesta. Jumalan
siunausta.”
Tulevaisuuden suunnitelmat
Koulutyöstä meillä ei vielä ole tietoa,
milloin se pääsisi alkamaan. Jäämme

odottamaan osavaltiomme johtajien
päätöstä koulujen avautumisesta.
Nyt on kuitenkin vielä hyvin aikaa
keskittyä muuhun toimintaan. Jalkapallokoulu jatkaa kuten ennenkin.
Katutyötä Bene jatkaa myös kuten
ennenkin kohdaten huumepoikia,
roskankerääjiä ja muita marginaalissa olevia, joita Jumala luoksemme johdattaa. Herra todella ennalta
valmistaa kohtaamiset ja keskustelut ihmisten kanssa, joita saamme
auttaa. Kiitos, että kannat tätä työtä
rukouksin. Kiitos myös kaikesta taloudellisesta panostuksestasi näinä
epävarmoinakin aikoina. Onneksi
meillä on mahdollisuus kohdata näitä lapsia ja nuoria muuallakin kuin
luokkahuoneissa.
Muistahan liittyä suljettuun whatsapp rukousryhmäämme meidän
perheemme ja työmme puolesta.
Liittyä voit lähettämällä sähköpostilla nimesi ja puhelinnumerosi
osoitteeseen annimaria.rodrigues@
gmail.com

Anni & Bene ja Josias & Manuela

