
Mutta näissä kaikissa me saamme jalon voiton hänen 

kauttansa, joka meitä on rakastanut.  (Room 8:37)
  Kristillisen koulun ja kasvatuksen merkitys korostuu 
entisestään. Olemme huomanneet, miten kristillisvastainen 
mieliala maassamme ja muuallakin Euroopassa on 
kasvanut. Ruotsissa sosiaalidemokraattinen puolue pyrkii 
lakkauttamaan kaikki uskonnolliset koulut ja eräs 
kristillinen koulu poltettiin Ruotsissa maan tasalle. Tilanne 
työmme kannalta ei ole siis aina helppoa.
    Haasteiden keskellä olen niin kiitollinen siitä, että 
minulla on Jeesus ja että saan kertoa Hänestä vapaasti 
kaikille lapsille ja nuorille. Kaiken kuohunnan ja erilaisten 
paineitten keskellä jokaisella meillä on yksi, joka ei muutu. 
Yksi, joka aina on sama; eilen, tänään ja iankaikkisesti. Hän 
on Herramme, Paimenemme, Kuninkaamme ja Pelastajam-
me Jeesus. Jeesus on täynnä armoa, totuutta ja rakkautta ja 
Hän ei muutu. Hän ei ole kaukana, vaan lähempänä kuin 
kukaan muu. Hän antaa meille levon ja rauhan ja on ihana 
tietää, että Hän hallitsee. 
      En voi luvata kenellekään ongelmatonta elämää, mutta 
voin antaa jokaiselle turva- ja lepopaikan. Voin viedä lapset 
ja nuoret Jeesuksen luo. Voin pysyä lähellä Häntä ja antaa 
Hänelle tilaa koulussa, päiväkodissa ja iltapäiväkerhossa. 
Tämä on Agape-keskuksen näky ja tehtävä ja se on parasta 
kristillistä kasvatusta, koska Jeesus on henkilö, ei uskonto, 
ja Hän elää!  
   Mutta kun Jeesus sen näki, närkästyi hän ja sanoi heille: 
"Sallikaa lasten tulla minun tyköni, älkääkä estäkö heitä, sillä 
senkaltaisten on Jumalan valtakunta.” (Mark 10:14)
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Sydän täynnä kiitosta

Kevätlukukauden viimeiset viikot ovat menossa. Istun tässä 
Herran kanssa ja itken. Mieleeni muistuu tuhat pientä asiaa. 
Miksi oikein lähdimme perustamaan tällaista aivan 
ainutlaatuista kristillistä koulua? Vastaus tähän kysymykseen 
on yksinkertainen: Jeesus. Hänen takiaan. Hänen rakkautensa 
koskettamina emme voineet tai halunneet sanoa ei. Hän pyysi. 
Ja kaikkina näinä vuosina olemme kokeneet, että Hän pyytää 
meitä jatkamaan. Olemme uhranneet paljon, oikeastaan 
elämämme. Kaikki täällä työskentelevät ovat uhranneet. Myös 
kaikki perheet uhraavat sekä varoja että aikaansa. Ja vaikka 
työ välillä on haasteellista, niin sitä sanoinkuvaamatonta 
riemua, joka hänen palvelemisensa antaa, sitä ei voi mitata 
millään.
     Kiitollisuus nostaa kyyneleet silmiin, kun aamun-
avauksissa istumme aivan hiljaa. Kaikki lapset ykkösestä 
ysiin, kaikki aikuiset, aivan hiljaa. Jumalan läsnäolo 
ympäröitsee meidät, se lämmittää meitä kuin lämmin, 
turvallinen viltti. Hänen käsinkosketeltavassa läsnäolossaan 
jokainen rentoutuu, levähtää, tuntee olevansa rakastettu. 
Keskellä haasteita olemme saaneet rakentaa turvasataman. 
Tietenkään kaikki ei aina ole täydellistä, olemmehan kaikki 
ihmisiä. Mutta olemme kuitenkin sitoutuneet yhteen asiaan ja 
se on rakkauteen. Siihen saamme aina palata, uudestaan ja 
uudestaan.

Joy



Joy   & Jan Cedercreutz

Lapset. Tässä, Jumalan kasvojen edessä, mikään ei ole 
minulle tärkeämpää. Koko elämässäni ei ole mitään, ei 
mitään tärkeämpää. Jos vain lapsilla on hyvä olla, jos vain 
lapset ovat turvassa, jos vain lapset tuntevat Herran, se 
riittää. 
    ”Haluan nyt Herra, tuoda lapseni kasvojesi eteen. Omat 
lapseni, Agape-keskuksen lapset, kaikki nykyiset ja entiset. 
Ota nämä lapset Herra, hoida, varjele, siunaa heitä. Ja auta 
meitä Herra, rakentamaan lapsille taivaan mallinen 
tulevaisuus.”
    Lapset ovat aina rukouksissamme. Ja tiedän, että melkein 
kaikki jotka tätä kirjettä lukevat, rukoilevat lasten puolesta 
jatkuvasti. Kun rukoilin tämän uutiskirjeen puolesta, sain 
sydämelleni, että me voisimme todella yhdistää voimamme! 
Voimme kaikki yhdessä määrätietoisesti rukouksen kautta 
vaikuttaa Jumalan hyvää ja muuttavaa tahtoa lastemme 
elämään. Halleluja!
     Siksi keräsin raamatusta lupauksia Jumalalta lapsillemme. 
Nämä lupaukset ovat hänen tahtonsa heitä kohtaan. Me 
voimme yhdessä julistaa näitä lupauksia lastemme elämään 
joka päivä. Ja sana on siemen, joka tuottaa lajinsa mukaista 
hedelmää. Lasten elämä muuttuu näiden lupausten 
mukaisesti. Eikö olekin mahtavaa!
- Sinun lapsesi ovat kaikki Herran opetuslapsia, ja suuri 
rauha on sinun lapsillasi oleva. Jes. 54:13
- Ja tämä on minun liittoni heidän kanssansa, sanoo Herra: 
minun Henkeni, joka on sinun päälläsi, ja minun sanani, 
jonka minä suuhusi panen, eivät väisty sinun suustasi, eivät 
lastesi suusta eivätkä lastesi lasten suusta, sanoo Herra, nyt ja 
iankaikkisesti. Jes. 59:21  
- Sinulla on tulevaisuuden toivo, sanoo Herra: sinun lapsesi 
palajavat omalle maalleen. Jer. 31:17
- Ja minä annan heille yhden sydämen ja yhden tien, niin että 
he pelkäävät minua kaiken elinaikansa, ja niin heidän käy 
hyvin ja heidän lastensa heidän jälkeensä.  Jer. 32:39 
- Autuas on jokainen, joka pelkää Herraa, joka vaeltaa hänen 
teillänsä. Sinä saat nauttia kättesi ansion; onnellinen sinä, 
sinun käy hyvin! Niinkuin hedelmällinen viiniköynnös on 
sinun emäntäsi sinun huoneesi perällä, niinkuin öljypuun 
vesat ovat sinun lapsesi sinun pöytäsi ympärillä. Sillä katso, 
näin siunataan mies, joka Herraa pelkää. Siunatkoon Herra 
sinua Siionista, niin sinä saat kaikkina elinpäivinäsi nähdä 
Jerusalemin onnellisena, saat nähdä lastesi lapset. Rauha 
Israelille! Ps. 128  
- Sinun palvelijaisi lapset saavat asua turvassa, ja heidän 
jälkeläisensä pysyvät sinun edessäsi. Ps. 102:29
-  Minä vahvistan sinun jälkeläisesi ikiajoiksi. Ps. 89:5  
- He eivät tee työtä turhaan eivätkä lapsia synnytä 
äkkikuoleman omiksi, sillä he ovat Herran siunattujen 
siemen, ja heidän vesansa ovat heidän tykönänsä.  Jes. 65:23 



puolesta rukoilee säännöllisesti, tämä 
ihminen tulee ihan uudella tavalla 
läheiseksi ja rakkaaksi. Me olemme jo 
vuosien ajan rukoilleet jokainen päivä 
teidän kaikkien puolesta: lasten, perhei-
den, mummien, kummien, opettajien ja 
työntekijöiden, tukijoiden ja tv-katso-
jien puolesta. Olette meille kuin suuri 
perhe. Jokainen päivä kätkemme teidät 
Jeesuksen veren suojaan ja pyydämme 
teille vahvaa enkelivartioita. Jokainen 
päivä pyydämme Taivaan Isän  väkevää 
siunausta vaikuttamaan hyviä asioita 
elämässänne. Rukoilemme teille parhai-
ta työpaikkoja, terveyttä ja voimaa, 
yltäkylläistä taloudellista siunausta ja 
lastenne hyvinvointia. Olemme teistä 
niin valtavan kiitollisia. Joka päivä 
saamme kirjeitä, sähköpostia, viestejä, 
puhelinsoittoja, erilaisia rukouspyyn-
töjä. Saamme kulkea rinnallanne ja teitä 
on jo niin monta. Nytkin sydämeni 
täyttää rukous: Rakas Herra, siunaa, 
siunaa, siunaa, siunaa, täytä joka ikinen 
tarve sinun rikkautesi mukaisesti, ihanalla 
tavalla Kristuksessa Jeesuksessa. Kiitos 
Herra, rakas ihana Herra, että taivas on 
auki. Sinä olet tässä, ihan lähellä, meidän 
kanssamme juuri nyt. Olet täynnä armoa, 
olet täynnä rakkautta. Anna Herra 
rakkautesi koskettaa jokaikistä, joka tätä 
kirjettä lukee. Anna rakkautesi tulvia 
jokaiseen soluumme, paranna ja vapauta! 
Joy :)

Tiesitkö, että kun jonkun ihmisen 
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Käy tykkäämässä AGAPE-keskuksen  

FACEBOOK-sivuista. Niiden kautta voit 

seurata päivittäistä toimintaamme. Jos 
haluat saada rohkaisevia kuukausi-
viestejä Janilta tai pyytää esirukousta, ota 
yhteyttä:  jan.cedercreutz@elisanet.fi.
  Tarvitsemme säännöllisiä tukijoita 
työhömme, koska säännöllinen taloudel-
linen tuki antaa koko toiminnalle vakautta 
ja turvaa. Lähde siis mukaan, ja tue 
kristillistä koulua joka kuukausi valitse-
mallasi summalla. Näin olet mukana 
rakentamassa lasten ja nuorten kautta 
tulevaisuutta. 

Minulla oli kova vatsakipu, mutta kun 
laitoin television päälle ja katsoin Jumala 
Puhuu- ohjelmaa vatsakipuni katosi. Se 
katosi, vaikka ohjelmassa ei silloin edes 
rukoiltu. Kiitos Jeesus!

Tyttäreni katsoi Jumala Puhuu- ohjelmaa 
ja tuli sen kautta uskoon. Kiitos todella 
arvokkaasta työstä!

Olin koko päivän kärsinyt sydänsurusta, 
joka rukouksesta huolimatta ei lähtenyt pois. 
Olin riidellyt mieheni kanssa ja rintaan 
koski, koska se tuntui niin pahalta. Katsoin 
teidän ohjelmaanne, mutta ajattelin ensin 
vaihtaa kanavaa, koska olitte liian iloisia. 
Kun kuitenkin jatkoin katsomista kipu 
yhtäkkiä suli pois. Kiitos Jeesus tästä 
ohjelmasta!

Menimme luokan kanssa silakka-
markkinoille, koska meidän oikea 
opettaja oli kipeä. Menimme ratikalla 
markkinoille maistelemaan, mitä siellä 
oli tarjolla. Tarjolla oli leipää, glögiä, 
silakkaa ja siikaa. Sää oli kylmä ja 
tuulinen, mutta aurinkoinen. Lopuksi 
joimme kuumaa kaakaota. Pidin mat-
kasta  315.  Ps.  Kiitti Karen.
Tyttö , 7.lk

Menimme silakkamarkkinoille, koska 
oikea opettajamme oli kipeä ja hänellä 
oli avaimet sinne jossa olemme olleet 
yleensä. Silakkamarkkinoilla maistelim-
me silakoita, mätiä ja tummaa leipää. 
Opettaja osti yhden leivän ja silakka- 
purkin. Opettaja osti myös kaikille 
kaakaot. Sää oli hyvä, silakat olivat 
oudon makuisia. Silakkamarkkinoilla 
oli tylsää, koska piti vain maistella 
ruokia, eikä saanut tehdä mitään.
Poika, 7. lk

Me oltiin Suomenlinnassa koulun 
kanssa. Aluksi reksi kertoi kirkon histo-
riasta ja sitten, että se on yksi maailman 
ainoita kirkkoja, jotka toimii myös 
majakkana. Sitten me mentiin haudan 
päälle ja reksi kertoi, että Suomi oli Ruot-
sin vallassa ja Venäjä huijasi suomen-
linnalaisia antautumaan ja se kertoi että 
sen sukulainen oli joku suurmies. Sitten 
me mentiin eväspaikkaan ja siellä 
yhdistettiin herkut Kassun ja Gabrielin, 
Georgen ja Tonin, Davidin, Matiaksen, 
Carlin, Leevin ja mun ja me oltiin ihan 
täynnä. Sitten oltiin viestiä missä piti 
juosta ja voittaa tikkari. Sitten mentiin 
Suomenlinnan pisimpään luolaan ja 
siellä oli märkää ja kaikki 1-2 kiljui.
Adiel ,4. lk

- Näin sanoo Herra, sinun Luojasi, joka 
on valmistanut sinut hamasta äidin 
kohdusta, joka sinua auttaa: Älä pelkää, 
minun palvelijani Jaakob, sinä Jesurun, 
jonka minä olen valinnut. Sillä minä 
vuodatan vedet janoavaisen päälle ja 
virrat kuivan maan päälle. Minä vuoda-
tan Henkeni sinun siemenesi päälle ja 
siunaukseni sinun vesojesi päälle, niin 
että ne kasvavat nurmikossa kuin pajut 
vesipurojen partaalla.  Jes. 44:2-4 
- Herran pelossa on vahva varmuus ja 
turva vielä lapsillekin. San. 14:26  
- Minun Isäni, joka on heidät minulle 
antanut, on suurempi kaikkia, eikä 
kukaan voi ryöstää heitä minun Isäni 
kädestä. Joh. 10:29
- Niinkuin uudet taivaat ja uusi maa, 
jotka minä teen, pysyvät minun 
kasvojeni edessä, sanoo Herra, niin 
pysyy teidän siemenenne ja teidän 
nimenne.  Jes. 66:22
- Halleluja! Autuas se mies, joka Herraa 
pelkää ja suuresti halajaa hänen käsky-
jänsä! Hänen jälkeläisensä tulevat 
voimallisiksi maassa, oikeamielisten 
suku tulee siunatuksi. Varallisuus ja 
rikkaus on hänen huoneessansa, ja 
hänen vanhurskautensa pysyy iankaik-
kisesti. Ps. 112:1-3 
- Ja Jumala antoi näille neljälle nuoru-
kaiselle taidon käsittää kaikki kirjoi-
tukset ja kaiken viisauden; Dan. 1:17
- Ja kaikissa viisautta ja ymmärrystä 
vaativissa asioissa, joita kuningas heiltä 
kyseli, hän havaitsi heidät kymmentä 
vertaa etevämmiksi kuin kaikki tietäjät ja 
noidat, mitä koko hänen valtakunnas-
saan oli. Dan.1:20
- Kiitä Herraa, Jerusalem. Ylistä Juma-
laasi, Siion. Sillä hän tekee lujiksi sinun 
porttiesi salvat; hän siunaa sinun lapsesi 
sinun keskelläsi. Hän hankkii rauhan 
sinun rajojesi sisälle, ravitsee sinut 
parhaalla nisulla. Ps. 147:12-14 
    Yhdistetään voimamme ja sanamme 
rukouksessa, julistetaan yhdessä tätä 
ihanaa Jumalan tahtoa lastemme elä-
mään. Mikä valtava voima siitä syntyy, 
kun rukoilemme yhdessä. Tiedä, että 
koko Agape-keskuksen henkilökunta 
rukoilee lasten puolesta jatkuvasti. 
        

Lupaukset löydät Agape-keskuksen 
kotisivuilta raamatunkohtineen 
linkistä: 
www.kristillinenkoulu.org/about/
rexin-blogi
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