Come Home kesäradio
TOSITARINOITA OSAT 1-10
Come Home -kesäohjelmat kuljettavat meidät
Raamatun tositapahtumiin ja seikkailuihin. Kaikki
ohjelmat siirtyvät heti lähetyksen jälkeen myös
Radio Patmoksen arkistoon kuunneltavaksi.

RIKU RINNE

KOULU- JA NUORISOTYÖ

22.6. Kun Jumala puuttuu peliin
29.6. Kun Jumala ei kerro
suunnitelmistaan
6.7.

Kun Jumala kertoo suunnitelmistaan

13.7. Kun tie vie pimeään laaksoon
20.7. Kun tie vie valoon

RAKKAUDEN VALINNAT
Jotta tämän kirjeen kertomukset
ovat voineet tulla todeksi, meidän on
pitänyt tehdä rakkauden valintoja.
Minun on pitänyt LÄHTEÄ ja sinun
on täytynyt LÄHETTÄÄ. Olemme kokeneet tärkeänä tehtävänä ja Jumalan puheena sydämessämme, että
haluamme olla rakkauden välikappaleina tässä maailmassa.
Nämä samat valinnat ohjaavat
myös tulevaisuuttamme. Kun vuon-

27.7. Kun ei jaksa
3.8.

na 1994 jätin insinöörityön ja lähdin tälle tuntemattomalle matkalle
Jumalan valtakunnan työhön, niin
vuonna 2024 siitä tulee kuluneeksi
tasan 30 vuotta. Nämä 28 vuotta tähän mennessä ovat olleet tässä samassa ihmeessä kulkemista - MINÄ
LÄHDEN JA SINÄ LÄHETÄT. Eikö ole
yksinkertainen Jumalan matematiikan yhtälö!
Juuri tästä haluan sinua kiittää

jälleen. KIITOS, että olet rukoillut ja
lähettänyt. Olen mykistyneen onnellinen kaikista kevään kouluvierailuista, kun olen voinut satoja oppilaita kohdata monella paikkakunnalla.
Kaikki vierailut ovat onnistuneet yli
odotusten. Palaute vierailuista on ollut aivan mahtavaa kuultavaa.
Tehdään edelleen tulevina päivinä hyviä valintoja.

Kun kaikki onnistuu

10.8. Kun Jumala on Jumala
17.8. Kun on aika luovuttaa
24.8. Kun ei ole aika luovuttaa

e
Come Hom

VALO LOISTAA
PIMEYDESSÄ RAKKAUDEN

MINÄ LÄHDEN JA SINÄ LÄHETÄT.

Saajan
tilinumero
Mottagarens
kontonummer

TILISIIRTO GIRERING

Saaja
Mottagare

IBAN
IBAN
Nordea Bank
FI17 1257FI18
3000
5088
55 5020 59
Danske
8000
1170
OP
FI02 5789FI17
5420
0084
14 5088 55
Nordea
1257
3000
Sampo FI18 8000FI02
1170
5020
59 0084 14
OP
5789
5420
Aktia
FI52 4055 1520 0735 23

Patmos Lähetyssäätiö / Riku Rinne
Pajuniityntie 1, 00320 Helsinki

Maksajan
nimi ja
osoite
Betalarens
namn och
adress
Allekirjoitus
Underskrift

Tililtä nro
Från konto nr

Poliisihallitus on 27.10.2021 myöntänyt Patmos Lähetyssäätiölle luvan
RA/2021/1413 rahankeräykseen 1.1.2022 alkaen Suomessa Ahvenanmaata
lukuun ottamatta. Varat on tarkoitus käyttää Patmos Lähetyssäätiön toimintaan
kotimaassa ja lähetyskentillä.

BIC

DABAFIHH
NDEAFIHH
OKOYFIHH
Lahjoittaessasi Ruotsissa käytä Danske Bankin bankgiro-numeroa 5910-3655.

Koulu- ja nuorisotyö:
•
•
•
•
•
•
•

Riku, Helena
Anni ja Bene / Brasilia
Kouluvierailut
Come Home radio- ja TV-ohjelmat
Kirjalahjoitukset kouluissa
Come Home Kids -leirit
Come Home -leiritiimi

Viitenro
Ref.nr
Eräpäivä
Förf.dag

COME HOME KIDS-leiri syksyllä 26. – 28.8.2022. Lisätiedot rikurinne.com

77017
Euro

Maksu välitetään saajalle maksujenvälityksen ehtojen mukaisesti vain
maksajan ilmoittaman tilinumeron perusteella
Betalningen förmedlas till mottagaren enligt villkoren för betalningsförmedling och endast till det kontonummer som betalaren angivit
PANKKI BANKEN

Pajuniityntie 1, 00320 Helsinki • rikurinne.com
Riku Rinne: puh. 0400-989933
riku@rikurinne.com

koulu_ja_nuorisotyo_riku_rinne

RIKUN MUSIIKKIA KUUNNELTAVISSA:

riku rinne
riku rinne

patmos.fi

TILAA COME HOME NEWS JA COME HOME BRASILIA NEWS rikurinne.com

ASEISIIN
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RAKKAUDEN
ASEISIIN,
SYDÄMEN
RUKOUKSIIN

Kun mietin tämän kevään upeita
koulukiertueita ympäri Suomea, niin
samalla tajuan, miten paljon se on
vaatinut. Kaikki, mitä löytyy, on täytynyt laittaa käyttöön. En olisi selvinnyt mitenkään, jos en olisi tarttunut
rakkauden aseisiin. Kuten uudessa
laulussani laulan:
”Rakkauden aseisiin on
tartuttava kii.
Jumalan lupauksiin,
iankaikkisiin.
Rakkauden aseisiin,
sydämen rukouksiin.”

SUURIN NIISTÄ ON

RAKKAUS

Jumala on rakkaus. Hän on kaiken
ylläpitäjä ja antaja. Ainoa vaihtoehto selvitä kaikesta, on ollut turvautua iankaikkisiin käsivarsiin. Jeesus
on antanut oikeat rakkauden aseet
kaikkiin tilanteisiin. Tässä kirjeessä
kerron joitakin näistä tilanteista tänä
keväänä.
Aivan uskomattomia kohtaamisia
tapahtui niin ammattiopiston opiskelijoiden kuin alakoulun ja yläkoulun
oppilaiden kanssa ympäri Suomea.
Ehkä nämä kirjeen kertomukset hieman avaavat niitä upeita hetkiä, mitä
sain viettää oppitunneilla.
Kokemukset ovat kuin kopio
90-luvun kouluvierailuista. Samanlaisia koskettavia hetkiä ja sydänten
kohtaamisia. Samanlaista läpimurron tunnetta. Jouduin kevään aikana oikein ravistelemaan itseäni ja
tarkistamaan, että elänkö oikeasti
2020-luvulla.
Kun olen tätä Jumalani edessä
kysellyt ja tutkinut, niin uskon, että
lähestymme jotakin uutta vaihetta lasten ja nuorten kohdalla. Ehkä
tämä ahdistava ja poikkeuksellinen aika on avannut sydämiä. Kun
90-luvun alkua leimasi taloudellinen
lama, niin nyt on korona ja sota pysäyttäneet pohtimaan elämän arvoja.
SE ON IHAN PARAS!
– Se on ihan paras! Se sun laulu on

paras kaikista. Tykkäsin siitä tosi
paljon!
Näin tuli 11-vuotias poika sanomaan heti oppitunnin jälkeen
alakoulun jumppasalissa. Tunnilla
laulamani laulu, ”Sun elämä on arvokas”, oli uponnut hänen sydämeensä
heti ensi kuulemalta. Tämän kahden
päivän Kaustisen koulukiertueen
aikana kaikki 12 eri tilaisuutta olivat jokainen ainutlaatuisia. Kolme
alakoulua ja yläkoulun 7.-luokat tekivät näistä päivistä todella tiiviit.
Iltatilaisuus myös oli äärimmäisen
koskettava.
En voi tietenkään kaikkia ihmeellisiä hetkiä tähän kirjeeseen kirjoittaa, mutta yritän joitakin edes sinulle
kertoa.Kiitosten tulva niin oppilailta
kuin opettajilta oli todella rohkaisevaa kuultavaa.
Laulujeni suosio oli häkellyttävän
hienoa. Moni oppilas tuli tunnin jälkeen kertomaan, että tykkäsi lauluistani. Kun näin seuraavana päivänä
näitä ensimmäisen päivän oppilaita,
niin minulle kilvan kerrottiin, miten lauluni oli katseltu ja kuunneltu
myös Youtube-kanavaltani koulupäivän jälkeen. Myös Spotifystä oli laulujani löydetty ja kuunneltu. Hienoa!
Nimmariani pyydettiin aivan
valtavasti. Eräällä koululla syntyi aikamoinen härdelli ruokailun yhteydessä, kun jatkuvana virtana oppilaita jonotti luokseni paperilappujen
kanssa. Käsittämätöntä!
Yläkoulun puolella muutama
7.-luokka oli todella vaikea ja haastava. Erityisesti yhden luokan kanssa meni pitkään ennen kuin sain
tunnin otteeseen. Luokan hankalin
oppilas tuli kuitenkin tunnin jälkeen
vielä juttelemaan kanssani luokkaan
eli voitto tuli lopulta siitäkin tunnista.
Vielä voisin mainita tietysti yhden hetken, jota en ole koskaan aikaisemmin kokenut. Kun lauloin
1.-luokkalaisten ryhmälle lauluni
”HYVÄ SYDÄN”, niin oppilaat liikut-

tuvat laulusta kovasti. Monet viittasivat ja halusivat kertoa minulle
omasta elämästään kokemuksia, kun
on alkanut itkettää jokin koskettava
hetki. En ole koskaan ollut koulutunnilla tilanteessa, missä 7-8 -vuotiaat
oppilaat ovat kyyneleet silmissä lauluni jälkeen. AIVAN USKOMATONTA. Tämä oppitunti oli Jumalan rakkauden täyttämä alusta loppuun.
RIKU, JÄÄ PUHUTTELUUN
OPPITUNNIN JÄLKEEN!
Juuri näin sanoi opettaja kesken yläkoulun oppitunnin:
– Riku, jää puhutteluun oppitunnin
jälkeen!
Myönnän, että hiukan otti vatsan
pohjasta, kun en todellakaan tiennyt,
mitä tämän vahvan ilmaisun takana oli. Olinko tehnyt jotain väärin?
Koko lopputunnin jännitin, mitä on
tulossa. Tämä naisopettaja ajoi oppilaat nopeasti ulos luokasta ja jäi
apuohjaajan kanssa seuraani tunnin
jälkeen.
– Miten sinä teit tuon? Miten voi
olla mahdollista, että ne oppilaat, jotka eivät KOSKAAN ole hiljaa tunnilla, kuuntelivat nyt kaiken.
– Miten voi olla, että tuokin poika,
joka haluaa aina vetäytyä omiin oloihinsa eikä osallistu mihinkään. Nyt
hän jutteli kanssasi ja iloiten nauroi
muiden mukana tunnilla hauskoille
jutuillesi?
– En voi ymmärtää. En ole ikinä
nähnyt mitään vastaavaa. Tämä oli

ehdottomasti paras kouluvierailu, tunnin käyntiin, kun joukko poikia
mitä olen ikinä elämässäni nähnyt.
alkaa röyhtäilemään äänekkäästi puHuokasin helpotuksesta. Tämä heesi päälle. Koko luokkahuone kai”puhuttelu” olikin jotain ihan muu- kuu näiden röyhtäistyjen voimasta.
Siinä vaiheessa putosin sisäisesta, mitä osasin odottaa. Kerroin sitten opettajalle, että aito välittäminen ti todella korkealta syvään kuiluun.
ja itsensä likoon laittaminen vie sa- Minulla meni jonkin aikaa, kunnes
sain itseni kasaan. Yllätnoman nuorten sydätäen Jumalan tuuli pumeen. Erityisesti tällä
halsi luokkaan ja sain
oppitunnilla Jumalan
MITEN SINÄ
ihmeellistä viisautta
Pyhä Henki toimi toTEIT
TUON?
puheeseeni. Sain taisdella vahvasti kauttatella Pyhän Hengen
ni. Sain yliluonnollista
avulla
suurimpaan
johdatusta sanoihini
voittoon koko päivänä.
ja tunsin, miten Jumalan
rakkauden virrat vuolaasti virtasivat Voitko kuvitella, että JOKAINEN opsydämestäni ja kaikki padot murtui- pilas kävi kiittämässä minua oikein
kädestä tunnin jälkeen. Ensimmäivat.
senä kiittämään tulivat nämä röyhtäilevät pojat. He kiittivät hienosta
VAIKEUKSISTA VOITTOON
Eräällä paikkakunnalla koulupäivä- tunnista. Näitä poikia tuli myös nuoni oli täynnä 8.- ja 9. -luokkalaisten risotapahtumaan urheilutalolle satunteja. Jokaista oppituntia kuvasti mana iltana.
nämä kaksi sanaa: taistelu ja voitto.
Yksikään oppitunti ei ollut helppo - MINÄ OLEN SINUN KANSSASI
ei todellakaan. Jokainen tunti päät- Ajoin Kuopioon kiertueelle. Ajomattyi kuitenkin valtavaan voittoon. kan aikana kaksi sanaa laskettiin
Yksi 8.-luokan tunti oli erityisen sy- vahvasti sydämelleni: ”LUOTTAvällinen ja herkkä. Jouduin tunnilla MUS” JA ”MINÄ OLEN SINUN KANSpyyhkimään kyyneleitä silmistäni. SASI”. Haluankin sinulle ystäväni
Tässä liikuttuneessa tunteessa jat- tässä ja nyt sanoa: SIUNAUSTA SIkoin suoraan ilman välituntia päi- NULLE JA SINUN ELÄMÄÄSI. VOIT
LUOTTAA, ETTÄ HÄN ON SINUN
vän viimeisen luokan kanssa.
Luo mielikuva, miten olet syvästi KANSSASI.
liikuttunut ja onnellinen juuri päättyneestä oppitunnista, kun joukko
metelöiviä poikia ryntää luokkaan.
Aloitat oppitunnin ja yrität saada

