RIKU RINNE

KOULU- JA NUORISOTYÖ

OIKEAAN AIKAAN, OIKEASSA PAIKASSA
Olen paljon pohtinut Jumalan ihmeellistä suunnitelmaa oman elämäni myllerryksissä ja eri vaiheissa.
Olen hämmästellen todennut, miten
kaikki se, mitä Jumala on suunnitellut, on toteutunut. Moni asia, jota
en olisi voinut uskoa tapahtuvaksi,
onkin tullut todeksi. Vaikka minä
itse olisin kaavaillut sitä tai tätä, niin
Jumala on sanonut viimeisen sanan.
Tästä olen äärimmäisen kiitollinen,
että on tapahtunut Jumalan tahto
eikä minun.
Tämä luo elämälle turvallisen

perustuksen. Jumala saa hallita ja
johdattaa. Tämä on myös vakuutus
Jumalan uskollisuudesta. Jos epäonnistun ja teen virheitä, niin Jumala
sanoo kuitenkin viimeisen sanan ja
osaa kääntää minun epäonnistumisenikin tavalla tai toisella ajan myötä
siunaukseksi. Tämän olen kokenut
miljoonaa kertaa. Siksi uskallan elää
ja innostua, koska Jumala pitää minut oikeassa suunnassa ja suunnitelmassa.
Oikeaan aikaan, oikeassa paikassa, pieni hymy tai pieni ystävällinen

sana voi joskus pelastaa toisen päivän. Pieni teko voi joskus pelastaa
jopa toisen koko elämän. Jumalan
johdatuksessa on se suuri siunaus,
että vaikka me kulkisimme monien
pienten asioiden ohi, voi Pyhä Henki
pysäyttää meidät oikeaan aikaan oikeaan paikkaan. Hienoa on myös se,
että näistä tilanteista voi täysin antaa
kaiken kunnian Jumalalle. Sen vain
tietää ja näkee, miten itsellä ei ole ollut mitään osaa eikä arpaa tapahtuneisiin hienoihin juttuihin.

Lataa ilmainen kirja www.rikurinne.com -sivulta
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RAKKAUDEN SYLIIN

nämä vuodet eikä se ole poistumassa
siitä tulevaisuudessakaan. En myöskään ajatellut eläväni näitä päiviä,
mitä nyt maailmassa elämämme. Ensin korona ja sitten sota Ukrainassa.
Keskellä näitä aikoja ja kautta vuosisatojen Psalmin 91 sanoma on kantanut Jumalan kansaa - ja kantaa sinua
Kun vuonna 2009 sikainfluenssa al- ja minua nyt. Me olemme rakkauden
koi levitä maailmalla, niin 19-vuotias sylissä.
vanhin tyttäremme Anni päätti tulosMe emme näe näkymättömään
taa Psalmin 91 paperille. Hän kiinnit- maailmaan. Raamatun sanan muti teipillä tämän paperin kotimme ul- kaan se on kuitenkin yhtä todellinen
ko-oveen ja rukoilimme
kuin tämä meidän haeteisessä koko perhe
vaittavissa oleva maasekä voitelimme ovenilma
ympärillämme.
SYLIIN TUU,
pielet
rukousöljyllä.
Näkymättömässä maaSYLIIN
Kuten äsken ottamastailmassa tapahtuu näinä
JEESUKSEN
aikoina varmasti hyvin
ni kuvasta seuraavalla
paljon asioita. Enkelit
sivulla näkyy, Psalmi
91 on siinä edelleen.
saavat käskyjä ja tehtäKaikki nämä 13 vuotviä. Yksi käsky on myös
ta se on muistuttanut perhettämme
annettu sinun ja minun omille
joka päivä Jumalan huolenpidosta ja enkeleille: ”Varjele ja kanna”.
rakkaudesta.
Koulu- ja nuorisotyömme merEn voinut silloin kuvitella, että kitys korostuu vaikeina aikoina entämä paperi pysyy paikallaan kaikki tisestään. Lasten ja nuorten pelko ja
Sillä hän antaa enkeleilleen
sinusta käskyn
varjella sinua kaikilla teilläsi.
He kantavat sinua käsillään,
ettet loukkaisi jalkaasi kiveen.
(Ps. 91:11–12)

epävarmuus tulevaisuutta kohtaan
lisääntyy. Ahdistus ja mielenterveyden järkkyminen on arkipäivää jo
alakoululaisten keskuudessa. Ystäväni, olemme oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa, kun teemme lasten ja
nuorten parissa työtä niin kouluissa
kuin leireillä tai Youtubessa. Pidämme rakkauden syliä avoinna ja kerromme Hänestä, joka antaa enkeleilleen käskyn.

OTAN KAIKEN SYDÄMEENI
Olin Laihialla ja Vaasassa koulukiertueella sekä Mustasaaressa nuorten
illassa. Ensimmäinen oppitunti Laihialla oli lukiolaisille. Aloitin uskonnontunnin pitkästä aikaa vanhalla
laulullani ”Syliin tuu”, jota olen koulukiertueilla käyttänyt jo lähes 30
vuotta.
Minne mennä vois, mistä
sydän rauhan sais.
Ei tarvis kulkee kohti
kuolemaa.

Syliin tuu, syliin rakkauden.
Syliin tuu, Golgatalla se
maksettiin.
Syliin tuu, syliin rakkauden.
Syliin tuu, syliin Jeesuksen.

Tuntui kuin jokainen oppitunnilla sanottu sana tuon laulun jälkeen
olisi lähetetty Taivaasta. Myös oppituntejani 90-luvulta asti seurannut opettaja ja paikkakunnan yhdyshenkilö sanoivat tunnin jälkeen,
että ehdottomasti paras tunti, mitä
ovat ikinä näiden vuosien aikana
kuulleet. Pyhä Henki oli vahvasti läsnä. Koko loppupäivä yläkoulun tunteja meni myös hienosti.
Tämä kokemus Laihialla käynnisti sydämessäni jotakin, joka jatkui
Vaasassa ja Mustasaaressa. Vaasassa
vierailin koko päivän kristillisessä
koulussa. Kohtasin ensin koko alakoulun parissa ryhmässä ja sen jälkeen yläkoulun oppilaat. Erityisesti
1-2 -luokkalaiset villiintyivät positiivisesti tunnin aikana. Kun lauloin
laulun, niin pulpetin kannet toimivat
rumpuina oppilailla. Voi, sitä meteliä
ja pauketta. Sinun olisi täytynyt olla
paikalla. Tuntui kuin olisin enkelin
siivin noussut muutaman metrin
maasta.
Tämän jälkeen ”leijailin” yläkoulun puolelle ja oppilaat täyttivät
luokan. Koko tunnin ajan minua
seurattiin hyvin tarkkaan. Oppilaat
halusivat kuulla jokaisen sanan, mitä
sanoin. Uskomaton kokemus. En
osaa sanoin kuvata. Tunnin jälkeen
joukko oppilaita ympäröi minut. Annoin kirjaa lahjaksi ja kirjoitin nimmareita. Sitten yksi oppilas katsoi
minua liikuttuneena silmiin ja sanoi:
– Otan kaiken sydämeeni, mitä puhuit tällä tunnilla.
Minulle tuli tunne, että Jeesus
seisoi vierelläni hymyillen ja sanoi
minulle hellästi: – Riku, tämän tähden olen sinut matkaan lähettänyt.

Sydämet ovat auki. Nyt on alkamassa
uusi aikakausi. Tulet näkemään, että
tuulet puhaltavat ja siunauksen sateet satavat.
Sama vahva Jumalan läsnäolo
jatkui vielä Mustasaaressa iltatilaisuudessa, jonka otsikko oli ”Avoimet
sydämet”. Tämä nuortenilta oli todella koskettava. Minäkin haluan sanoa
Jeesukselle: ”Herra, otan kaiken sydämeeni, mitä haluat antaa!”
Koulukiertueiden lisäksi tässä
työssäni on paljon uutta opittava
koko ajan. TV- ja radio-ohjelmien tekemisessä käytettävät tietokoneohjelmat on osattava. Musiikin säveltäminen ja äänittäminen kotistudiossa
on todella vaativaa ja ammattitaitoa

täytyy kehittää jatkuvasti. Kitaran
soittaminen vaatii jatkuvaa harjoittelua, jotta soittotaito pysyy yllä. Halu
oppia uutta on siinäkin jatkuva tavoite.
Kaiken lisäksi on myös äärimmäisen tärkeää pitää yllä omaa hengellistä elämää ja kasvaa uskossa. On
pidettävä sydän auki, jotta kuulee Jumalan äänen ja osaa kulkea johdatuksessa. Tätä työtä ei todellakaan pysty
eikä halua tehdä omassa voimassa.
Toivottavasti minulla on mahdollisuus tehdä tätä työtä Jumalan kunniaksi niin kauan kuin vain on mahdollista. Armon varassa mennään
tästä eteenpäin tulevatkin vuodet!

TÄTÄ AIKAA VARTEN
– KADONNEET SANKARIT
Pitkä ja vaativa urakka on takana,
kun sain julkaistua 22.2.22 uuden
kirjani ”Kadonneet sankarit osa 2 –
Tuuli puhaltaa, missä tahtoo”. Pari
vuotta sitten tajusin, että on tulossa
tuo erikoinen päivämäärä 22.2.22,
niin haaveilin toteuttaa tuona päivänä jotakin ainutlaatuista. Silloin tein
päätöksen kirjan julkaisusta.
Kadonneet sankarit -kirjan osaa 1
on ladattu jo 7000 kertaa kotisivultani. Tämä innosti minua viemään
myös osa 2 loppuun. Itselleni tuli
täytenä yllätyksenä kesken kirjoittamisen, että ajauduin myös itse kirjaan mukaan. Sain voimakkaan kokemuksen, että minun täytyy jakaa
tämän kirjan kuvitellussa tarinassa
Jumala aloittaa sinun sydämestämyös omat oikeasti tapahtuneet ko- si. Raamatun kertomuksissa Jumala
kemukset ja kertomukset.
liikutti miehen tai naisen sydäntä,
Omien kokemuksieni
jonka jälkeen hän heidän
kautta haluan tämän
kauttaan liikutti ihmisajan keskellä rohkaismassoja. Toiveeni on,
TUULI
ta ja vahvistaa jokaista
että lukija innostuu
PUHALTAA,
kirjan lukijaa. Raamatkulkemaan Jumalan
MISSÄ
TAHTOO
tu kertoo tavallisista
suunnitelmissa omasihmisistä, jotka olivat
sa elämässään tämän
suurien asioiden äärelkirjan rohkaisemana.
lä. Heidät tehtiin pieTässä erään koeluniksi ja vietiin mahdottomuuksiin,
kijan kommentti kirjasta.
jotta Jumalan mahdollisuudet voisi”Kadonneet sankarit osaa 2 lukiesvat tulla todeksi. Jumala tyhjentää sani välillä itkin ja välillä tunsin Pyhän
meitä monista turhista asioista, jotta Hengen kosketuksen. En voi kuin ruHän voisi jälleen täyttää omalla voi- koilla, että Herra puhuisi lukijoille tämallaan meidät.
män tekstisi kautta. Sytyttäisi sydämet

tuleen ja herätyksen liekit syttyisivät
yli koko maamme roihuamaan TULTA!
Jollain tavalla tuli sellainen olo, että
tämä olisi vähän kuin sinun ”testamenttisi”. Todella hienoa, että toit, Riku,
itsesi mukaan tähän kirjan tarinaan.
Rukoilen, että tämä kirja tavoittaisi
nuorten lisäksi myös meitä aikuisia/
vanhempia, jotka voisivat tukea nuorten kasvua ja myös samalla vahvistaa
omaa kutsumustaan Herran vainioilla.”
Nämä lukijan sanat sisältävät
juuri sen syyn, miksi halusin kirjan
kirjoittaa – että sydämet syttyisivät!
Kirja kertoo Samin, Jennin, Irenen, Masan, Sonden ja Redin seikkailusta. Jumalan tuuli kuljettaa heitä läpi historian tapahtumien. Samin
näkemän unen arvoitus on ratkaistava, jotta Pyhä Henki pääsee toimimaan. Näkyvä ja näkymätön ovat
mukana tässä taistelussa.
Kadonneet sankarit osa 2 –kirja on
ladattavissa ilmaiseksi kotisivultani
www.rikurinne.com

