COME HOME -RADIO-OHJELMA 20 VUOTTA!

OIKEAAN AIKAAN, OIKEASSA PAIKASSA
Miten sinä valitset elämässäsi?
Olen paljon tätä miettinyt omassa
elämässäni. Jumala on tuonut eteeni valintoja elämäni aikana, joiden
kautta olen nyt tässä, missä olen.
Samoin sinun valintasi ovat kuljettaneet sinut tähän, missä nyt olet.
Ehkä olet iloinen ja helpottunut
monista tekemistäsi valinnoista,
mutta joitakin kadut ja olisit jälkiviisaana valinnut toisin. Niinhän se on.
Tässä kohtaa astuu kuvaan Juma-

lan johdatus, rukous ja Pyhän Hengen äänen kuuleminen. Eräs vanha
ja kokenut evankelista aikoinaan
sanoi minulle: ”Riku, JUMALA EI
JUOKSUTA - JUMALA TALUTTAA”.
Jumalalla ei ole tarkoitus uuvuttaa ja polttaa meitä loppuun, vaan
Hänen askelissaan edetään juuri oikeaan aikaan ja oikeaan paikkaan.
Monissa Raamatun kertomuksissa
tämä näkyy selvästi.
Kuinka tärkeitä oikeat valinnat

elämässä ovatkaan lapsille ja nuorille, kun heillä on koko tulevaisuus
edessä. Mutta sama koskee meitä aikuisiakin, koska tämän päivän valinnoilla rakennamme huomista. Mitä
merkittävämpi valinta, sitä isommat
seuraukset.
Jumalan johdatuksessa palaset
asettuvat kohdalleen. Eikö ole hienoa olla mukana Jumalan suunnitelmissa ja valita Hänen tiensä.

Ensimmäinen Come Home -radio-ohjelma lähetettiin 9.10.2002 Radio Deissä. Hetki sitten ohjelma täytti
täydet 20 vuotta. Kun Radio Patmos
aloitti toimintansa, niin Come Home
-ohjelma siirtyi tälle uudelle kanavalle.
En koskaan ajatellut, että tämä
Come Home radio-ohjelma voisi olla
olemassa vielä 20 vuoden jälkeen.
Jos lasketaan ohjelmien lukumäärä karkeasti, niin niitä on tehty noin
52x20 = 1040. Yli 1000 radio-ohjelmaa!
Ohjelmassa on vieraillut satoja
ihmisiä haastateltavina. Monet elämäntarinat ovat koskettaneet tuhansia kuulijoita vuosien varrella.

Ohjelmassa on soitettu tuhansia musiikkikappaleita eri artisteilta. Come
Home -ohjelman kuulijoita oli aikoi-

naan Radio Dein kuuntelijatutkimuksen mukaan yli 30 000 yhden illan
aikana. Tämä oli huikea saavutus.
Olen valmis tekemään Come
Home -radio-ohjelmaa niin pitkään
kuin se vain on mahdollista. Uutta
materiaalia syntyy koko ajan. Olen
pitänyt hienona mahdollisuutena
jakaa kaikkea ohjelman kautta, mitä
Herra sydämelle antaa. Jatkan edelleen eri tilaisuuksien taltiointia, jotta
voin tuoreeltaan jakaa niitä ohjelman
kautta. Tulevissa ohjelmissa jaan
sydämeni sanomaa, mitä Jumalan
puhuttelussa koen. Tämä on minulle
annettu tehtävä ja pysyn sille uskollisena.
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VALO VOITTI PIMEYDEN

VALONA YÖSSÄ
valla lahjalla. Kiitos jo etukäteen rakkaudestasi. Yhdessä me tästäkin selviämme ja voimme olla valona yössä.

Come Home Kids -leirimme järjestettiin perinteisesti Hämeenkyrössä
Karmel-kodilla elokuun lopussa. Leirin teema, ”Valo voittaa pimeyden”,
kuvasi leirinäytelmämme sisältöä
hyvin. Nuori lupaava urheilija Laura
joutuu kieron ja itsekkään manageri
Mutikaisen juonien uhriksi. Laura on
vahvassa uskossa Jeesukseen ja haluaa tehdä kaiken elämässään rehellisesti ja Jumalan kunniaksi.
Managerin petollisuus paljastuu
Lauralle liian myöhään ja hän joutuu suuriin vaikeuksiin menettäen
kaiken. Ainoa turva ja apu löytyy rukouksen kautta Jumalalta. Laura johdatetaan jälleen vapauteen ja paha
saa palkkansa. Näytelmän kautta
Lauran usko välittyi lapsille hyvin yksinkertaisesti ja mieleenpainuvasti.
Lapset elivät innolla mukana näytelmän jokaisen hetken, mutta täytyy myöntää, että niin elin minäkin.
Nuoret näyttelijämme suoriutuivat

rooleistaan ammattimaisesti. En voi- täin vahva. Tämä leiri oli todellakin
si olla enemmän ylpeä heistä. Hetki myös samalla nuorten leiri. Ystäväni,
sitten he olivat itse leiriläisiä ja nyt saamme olla tekemässä jotain äärimkantavat vastuuta apuohjaajina.
mäisen tärkeää. Tämä on sitä, mikä
Tästä iloitsen kanssasi todella. on Taivaan Isän sydämellä.
Leirimme osallistujamäärä oli
Apuohjaajiksi halusi tulla enemmän
nuoria kuin varsinainen tarve olisi poikkeuksellisen suuri, johtuen juuri
apuohjaajista. En voiollut, mutta meillä ei olnut vaatia näitä nuoria
lut sydäntä kieltää heimaksamaan omaa leiritä tulemasta. Mikä voisi
TÄMÄ ON
maksuaan, koska he oliolla mahtavampaa kasSITÄ, MIKÄ ON
vat leirillä töissä. Tästä
vamista uskossa kuin
TAIVAAN ISÄN
tuli tuntuvasti lisälasolla huolehtimassa ja
SYDÄMELLÄ
kua leiribudjettiimme.
rakastamassa itseään
Emme halunneet nosnuorempia lapsia sekä
taa leirimaksua vähävaolla heille tuki ja turva.
raisten perheiden vuoksi. Lapsia
Nuoret pitivät lapsille ryhmähetkiä
ja kuuntelivat heidän sydämensä tulee leirille jopa Imatralta saakka.
Näille perheille omat matkakustanasioita.
Saimme vahvistaa vastuullisten nukset ovat jo suuret.
Käännyn tässä myös sinun puonuortemme uskoa monella tavalla. Pidin lauantai-iltana meidän 20 leesi rakas ystävämme, jos saisit
apuohjaajalle oman opetushetken. sydämellesi tukea työtämme tässä
Pyhän Hengen läsnäolo oli erit- kaikille vaikeassa ajassa sinulle sopi-

TUON KAIKKI 300 OPPILASTA
SALIIN
Näin sanoi Äänekoskella yläkoulun
rehtori minulle, kun kysyin, ketkä
tulevat kuuntelemaan minua isoon
liikuntasaliin. Mietin mielessäni:
”Kaikki 300 oppilasta, jotka minun
on saatava kuuntelemaan 45 minuuttia. Nämä 13-15 – vuotiaat ovat
parhaassa iässä valmiina mihin
temppuiluun vaan tunnin aikana.”
Huokasin syvään ja totesin rehtorille: – Okei. Tällä mennään.
Seurasin oppilaiden saapumista
saliin, kun he istuivat ison salin lattialle vilkuillen minua epäilevästi. Näkymä ei helpottanut oloani yhtään.
Noin 10 minuutin jutustelun jälkeen
vedin antaumuksella ensimmäisen
lauluni, ”Sun elämä on arvokas”. Kun
laulu päättyi, sali repesi huumaaviin
taputuksiin. Kaikki 300 oppilasta
saivat aikaan aikamoisen metelin.
Olin mykistynyt. Koko tunti meni
samalla hienolla otteella. Jälleen Jumalan rakkaus näytti voimansa.
Salin jälkeen sain kutsun vielä äidinkielen tunnille kirjailijavieraaksi

ja koulupäivän jälkeen minut pyydettiin paikallisen kauppakeskuksen
eteen laulamaan. Hienoja kohtaamisia tuli paljon ihmisten kanssa.
Todella tiiviin päivän päätti Majatalo-ilta Äänekosken seurakuntakeskuksessa. Kun saavuin kotiin tämän
lähes 18 tunnin työpäivän jälkeen,
niin painoin pääni kotipihassa kiitollisena.
– Kiitos Jeesus tästä siunatusta
päivästä, kun sain kohdata yli 600 ihmistä. Kiitos varjeluksesta matkoilla
ja kiitos, että annat voimia myös tuleviin päiviin.
NOUSEVATKO KOTKAT
TAIVAALLE
Kiertue Kangasniemellä puhutteli
minua kovasti, jossa kohtasin kaikki
yläkoulun oppilaat koulupäivän aikana. Päivän päätti vielä vanhempainilta koulun ruokasalissa. En osaa
oikein selittää, mutta koko päivän
ajan Kangasniemellä tuntui kuin Jumalan tuuli olisi puhaltanut siipien
alla ja sain liitää tämän mahtavan
päivän monien vaikuttavien tilanteiden keskellä.
Erityisen vahvasti koin iltapäivän
tilaisuudessa, että jotain on tapahtumassa. Puhuin siitä, miten kotkien

tulisi nousta Suomen taivaalle ja viedä tämä kansa Jumalan rakkauteen
ja voimaan. Kun Jumalan tuuli alkaa
puhaltaa, niin kotka nousee takaisin
taivaalle Jumalan voimassa. Hilja
Aaltonen kirjoittaa kirjassaan ”Tien
päässä Taivas”: ”Kirkon taivaan halki ei enää lentele kotkia. Siksi eivät
pikkulinnut näe pienuuttaan.”
Kun luin tämän tekstin aikoinaan, niin se lävisti minut kuin 1000
volttia. Jos kotkat eivät näy taivaalla, niin emme osaa nähdä Jumalan
mahdollisuuksia ja voimaa. Uskon,
että aika on muuttumassa. Kotkat
ovat jälleen laskeutuneet jonnekin
lähelle, ja on vain ajan kysymys, milloin kuulemme voimakkaat siiveniskut, kun kotkat nousevat hengellisen
Taivaan ylle näyttämään tietä Jumalan todellisuuteen.
Oletko sinä ja minä Jumalan kotkia, jotka ovat nousemassa Jumalan
Taivaalle? Levitä siipesi ja nouse Pyhän Hengen tuuleen. Yhteisessä rintamassa seistään!

