VALO LOISTAA
PIMEYDESSÄ

Nouse korkeuksiin,
Jumalan taivaisiin.
Anna tulen syttyä,
pimeyteen tuo valoa.

Nouse korkeuksiin
Tein laulun, Nouse korkeuksiin,
rohkaisuksi jokaiselle, joka rukoilee.
Rukoilijan tehtävä on ainutlaatuinen. Se on joskus raskas ja vaativa,
mutta myös paljon antava. Joka rukoilee, näkee näkymättömään ja kokee Jumalan läheisyyden. Totuuden
Henki avaa salaisuuksia ja näyttää
tulevaa. Rakas ystävä, joka rukoilet.
Tämä aika tarvitsee sinua. Kuljet
samassa seurassa Danielin, Elian,
Paavalin, Hannan, Esterin ja monen
muun kanssa. Muurit murtuvat ja

leijonat vaikenevat. Siunauksen sateet satavat. Monet pelastuvat ja herätys alkaa, kun sinä rukoilet!
Kun ahdistukset hyökkäävät
päälle, niin sinä nostat korkeutta
rukouksessa ja siirryt Jumalan mahdollisuuksiin. Kun vihollinen yrittää
sitoa pelon kahleisiin ja valehdella,
niin sinä nostat korkeutta Jumalan
rakkauteen ja lupauksiin. NOUSE
KORKEUKSIIN.
Vuosi 2022 on alkanut arvoituksellisena. Jumalalle kaikki on
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kuitenkin mahdollista. Rohkaise ja
kannusta meitä astumaan uusiin
suunnitelmiin. Sinun lahjasi on todella arvokas. Tarve on koko ajan
suuri. Syrjäytyminen, koulukiusaaminen, perheiden hajoaminen,
masentuneisuus, yksinäisyys ja
päihteet ovat todellisuutta edelleen
nuorten maailmassa. Kaiken keskellä olemme suurien käsien varassa,
jotka eivät väsy kantamaan.
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Monta tuhatta
tarinaa

Jos edes yhden voi pelastaa
rakkaudellisia sanoja, vankilavierailuja, Jumalan käsittämättömän tarkkaa johdatusta jokaisessa hetkessä ja
mahtavia tilanteita.

Monta tuhatta tarinaa kirjoitetaan
jälleen vuoden 2022 aikana, kun koulu- ja nuorisotyömme koulukiertueiden, TV- ja radio-ohjelmien, kirjojen,
musiikin ja erilaisten tilaisuuksien
kautta saavuttaa tuhansia ihmisiä.
Työmme on sinun rukoustesi ja lahjoitustesi varassa. Syksyllä 2021 alkoivat jälleen normaalit kouluvierailut. Ensimmäiseksi ehti Varkaus,
jonka jälkeen Alajärvi, Järvenpää ja
Turku mahtuivat vielä viime vuoden
kalenteriin. Tälle keväälle ja tulevalle
syksylle on jo useita koulukiertueita
varattu ympäri Suomea.
Olen täydessä valmiudessa tehdäkseni kouluvierailuja korkealaatuisina LIVE-striimauksina kotistudiostani, jos rajoitukset niin vaativat.
Viime vuonna toteutin yli 30 kouluvierailutuntia netin kautta. Muutenkin netissä ja mediassa tapahtuva

työ on korostunut näissä poikkeavissa olosuhteissa entisestään. Come
Home radio – ja TV-ohjelmat ovat täydessä tuotannossa koko ajan. Olen
julkaissut myös Youtube-kanavallani
jatkuvasti uutta materiaalia.
Ilmainen netti-kirjani, ”Kadonneet sankarit”, on kerännyt jo lähes
7000 latausta kotisivultani www.rikurinne.com. Tästä suosiosta innostuneena olen kirjoittanut Kadonneet
sankarit osan 2 – ”Tuuli puhaltaa,
missä tahtoo”, joka julkaistaan netissä ilmaisena kirjana 22.2.22.
Joskus ihmisten saavuttaminen
on kuin menisi jonnekin aivan toiseen maailmaan ja todellisuuteen.
Tein hetki sitten laulun ja musiikkivideon, ”MATRIX-Jos edes yhden
voi pelastaa”. Sain voimakkaan näyn
siitä, miten joudumme menemään
syvälle sinne maailmaan, missä tä-

män päivän ihminen elää. Emme voi
kertoa Jeesuksesta ja Jumalan rakkaudesta, jos emme kohtaa ihmisiä
siellä, missä he ovat. Siksi minä kuljen siellä, missä lapset ja nuoret ovat
- toisessa maailmassa kuin aikuisten
maailma. Asenteeni on aina ollut
sama: ”Jos edes yhden voi pelastaa”.
Jos edes yhden voi pelastaa,
syvyyksistä elämän.
Jos edes yhdelle näyttää saa,
tien kohti Valoa.
En aio sua menettää, vaikka
jää ois pettävää.
Tie, Totuus ja Elämä löytyy
yhdestä Nimestä.
Tuntuu jälleen, että olisi monta tuhatta tarinaa kerrottavana pelkästään
viime vuodelta: oppilaiden kohtaamisia, nimmareiden kirjoittamista,

MITÄ 7-VUOTIAS POIKA
TOIVOI?
Koulukiertueen jälkeen oppilaan isä
soitti puhelimeeni.
– Hei. Olit vieraana
7-vuotiaan poikamme
oppitunnilla. Hän tykkäsi
lauluistasi todella paljon.
Olemme täällä etsineet
Spotifystä laulujasi, mutta
emme löytäneet tunnilla
laulettuja lauluja. Onko
niitä mahdollista kuunnella
jostakin? Poikamme haluaisi
kovasti kuunnella niitä
uudestaan.
Kerroin pojan isälle, että kaikki oppitunnilla laulamani laulut löytyvät
Youtube-kanavaltani musiikkivideoina. Lauloin pojan tunnilla seuraavat laulut: Kuka mua rakastaa, Sun
elämä on arvokas ja Hyvä sydän.
Erään toisen oppitunnin jälkeen
11-vuotias poika palasi luokseni ja
sanoi vedet silmissä minulle kahden
kesken: ”Sä pelastit mun päiväni.
Kiitos tunnista!” Tai ketä voi jättää
tämä tilanne kylmäksi, kun tunnin
jälkeen oppilas tulee kertomaan:
”Mua sanotaan varmaan kymmenen
kertaa päivässä tyhmäksi, mutta sä
puhuit mulle ihan toista. Kiva, kun
tulit meidän koululle.”
Kolme yläkoulun oppilasta
tuli kertomaan, että puheeni
tunnilla oli kuin suoraan
osoitettu heidän kaverilleen,
jolla oli vaikeaa.
Monet keskustelut opettajien kans-

sa kertoivat tämän ajan kasvavista
vaatimuksista opettajan työssä. Siksi
nämä ”Sun elämä on arvokas” -oppituntini ovat täydellisen ajankohtaisia. Erään tunnin jälkeen opettaja
tuli luokseni kyyneleet silmissä: ”Aivan mahtavaa, Riku, että tulit koulullemme vieraaksi. Kiitos!”
VAIKEAT LUOKAT?
Monta kertaa olen tilanteessa, että
opettaja kertoo etukäteen päivän
aikana tulevista vaikeista luokista.
Kun Turussa iltapäivän kaksi vaativaa ryhmää saapui luokkaan, niin
näkymä oli tuttu. Nuoret asettuivat
luokkaan hitaasti istumaan ja pälyilivät minua epäluuloisesti. Aloitin
tunnin jännittyneenä, mutta pian
huomasin, että oppilaat kuuntelivat
tarkkaavaisesti.
Ote tunnilla oli todella vahva ja
sain sydämelleni juuri tälle ryhmälle sopivia sanoja. Huomasin sivusilmällä opettajan seuraavan tuntia
ja eläytyvän oppilaiden kanssa tunnin tunnelmaan. Tunnin jälkeen
miesopettaja tuli luokseni.
- Kyllä oli hieno tunti. Moni normaalisti levoton kaveri oli nyt hiiren
hiljaa. Kiitos, opekin tykkäs.
Koulupäivän viimeinen luokka

oli myös hankala ryhmä. Jumala johdatti minut keskustelemaan oppilaiden kanssa ennen tuntia käytävällä.
- Mitä mieltä ootte teidän luokasta?
- Kaikki ollaan äänekästä ADHD-porukkaa. Heh, heh!
Otin tunnin lujaan otteeseen heti.
Muutamien hetkien jälkeen luokassa oli täysin hiljaista. Kaikki hälinä
ja säätäminen loppui kuin seinään.
Meillä oli todella hauska ja koskettava tunti. Nämä vaikeiden luokkien
tunnit olivat päivän parhaat.
Viimeisen tunnin jälkeen opettaja kiitti kyyneleet silmissä päivästä.
- Kiitos vierailustasi. Tällä viimeiselläkin tunnilla annoit oppilaille
todella ajattelemisen aihetta. Tervetuloa uudestaan!
Kun yön pimeydessä ajelen kohti
kotia jostakin satojen kilometrien takaa, niin syvä kiitos kaikesta täyttää
sisimpäni. Päivät ovat raskaita, kun
on aamulla aikaisin lähtenyt kouluvierailuille ja palaa myöhään kotiin.
Aina sama tunne kuitenkin valtaa
sydämeni: ”Jeesus, kiitos, että saan
olla tekemässä tätä Sinun kanssasi.
Lasten ja nuorten tulevaisuuden tähden”.

