
Oletko sinä vapaa? Olen huomannut, että varsin moni 

uskovainen kokee elämässään ahdistusta ja paineita, jotka 

heijastuvat myös jumalasuhteeseen. Elämäntilanteet 

ahdistavat välillä ja sielunvihollinen ahdistaa meitä 

työkseen, mutta jos sen lisäksi ajattelemme, että Jumalakin 

vain vaatii ja käskee, niin missä silloin on lepo, rauha ja 

vapaus?

Kristillisessä kasvatustyössä tämä on ensiarvoisen tärkeä 

kysymys. Jumala on Rakkaus ja todellinen jumalallinen 

rakkaus tuo ja antaa lapsille ja nuorille vapauden: 

Vapauden olla oma itsensä, vapauden kasvaa rauhassa, 

vapauden kokeilla ja myös vapauden tehdä virheitä ja 

oppia niistä. Sen takia on niin tärkeää, että annamme 

lapsillemme oikean kuvan ja kokemuksen rakastavasta 

Jumalasta.

Jumala on aina hyvyydessään radikaali. Haluan sinun 

tietävän, että jos on joku, joka haluaa, että sinä ja minä 

olemme vapaita niin se on Jumala. Sana julistaa: 

Vapauteen Kristus vapautti meidät. Pysykää siis lujina, 

älkääkä antako uudestaan sitoa itseänne orjuuden 

ikeeseen (Gal 5:1). Paavali julistaa, että Jeesus syntyi 

ihmiseksi, kärsi ja kuoli meidän puolesta, jotta me 

voisimme olla vapaita. Syy miksi Jeesus siis teki sen kaiken, 

oli jotta me olisimme vapaita!

Jumala ei ole se, joka tuo ahdistusta, pelkoja, paineita ja 

taakkoja elämäämme. Hän on se, joka vapauttaa niistä ja 

antaa rauhan:”Tämän minä olen teille puhunut, että teillä 

olisi minussa rauha. Maailmassa teillä on ahdistus; mutta 

olkaa turvallisella mielellä: minä olen voittanut maailman" 

(Joh 16:33). Jeesus on voittanut maailman. Hän on 

voittanut pelon, synnin, tuomion, syyllisyyden, häpeän ja 

orjuuden kahleet. Jeesus on voittanut, jotta sinä voisit elää 

vapaana! Todellinen vapaus löytyy vain Jeesuksessa. Hänessä 

meillä on rauha, syntien sovitus, armo, rakkaus, lepo, 

parantuminen ja eheys. Hän jos joku haluaa, että sinäkin saat 

elää vapaana.

Jeesus on vapauttanut meidät:

– Lain alaisuudesta armon alle (Room. 6:14)

– Synnin vallasta Kristuksen vanhurskauteen (Room. 3:21-24)

– Tuomion alaisuudesta syyttömyyteen (Room. 8:1)

– Pelon orjuudesta rohkeuteen ja lapseuteen (Room. 8:15)

– Lihan vallasta Hengen vapauteen (Room. 8:2 / Gal 5:16)

– Ahdistuksen alta rauhaan (Joh. 14:27)

– Köyhyyden alta Jumalan huolenpitoon (Matt. 6:33)

– Kirouksen alta siunakseen (Gal. 3:13-14)

– Sairauksien vallasta terveyteen (Matt. 8:16-17)

– Vihollisen vallasta Jumalan rakkauteen (1 Joh. 3:8 / 4:18)

– Murheista iloon (Jaak. 1:2-4)

– Kuoleman vallasta ikuiseen elämään (Hepr. 2:14-15)

Jumalan Sana on totuus ja se tekee meidät vapaiksi: Niin Jeesus 

sanoi niille juutalaisille, jotka uskoivat häneen: "Jos te pysytte 

minun sanassani, niin te totisesti olette minun opetuslapsiani; 

ja te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevä teidät 

vapaiksi" (Joh. 8:31-32). Lue, tutki ja  omista nämä Raamatun 

totuudet ja vastaanota vapautesi kaikilla elämän alueilla äläkä 

anna minkään enää sitoa itseäsi. Joskus joudumme 

taistelemaan vapautemme tähden, mutta vapaus on 

taistelemisen arvoinen ja siinä taistelussa et ole yksin. Jumala 

on kanssasi ja auttaa sinut täyteen vapauteen. Ole siis vapaa ja 

pysy vapaana!

Jan-rehtori
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Kuin kokonainen universumi. Jokainen lapsi on kuin 

kokonainen oma universumi. Kaukaa katsottuna en ehkä sitä 

huomaa, mutta jos pysähdyn, avaan sydämeni silmät ja 

uskallan katsoa vähän lähempää, silloin alan nähdä.  Jokaisen 

lapsen sisimmästä löytyy miljoona eri värisävyä; ainut-

laatuisia ajatuksia, ominaisuuksia, tahtoa ja voimaa. Kuin 

lumen alta pilkistävä nuppu, jonka jo yksi näkevä katse saa 

puhkeamaan kukkaan. Voi, miten kiireisiä me aikuiset 

olemmekaan. Etsimme tärkeitä asioita jostain kaukaa, vaikka 

kevään kauneimmat kukkaset kasvavatkin ihan vierellämme.

Pysähtymisellä on tietysti omat vaaransa. Kevätauringon 

lämpöhän voi vahingossa koskettaa myös minua, enkä ole 

varma haluanko antaa minkään uuden alkavaa versoa. Herra 

kuitenkin katsoo ja näkee. Ja hänen katseensa on niin 

turvallinen ja lempeä ja armollinen, että en pelkää edes uutta 

kasvua. Ehkä uskallan iloitakin siitä ja antaa itseni puhjeta 

kukkaan. Hänen rakkaudenkatseensa alla jokainen meistä on 

turvassa. Hänen rakkautensa ympäröimänä jokainen meistä 

rentoutuu ja voi uskaltaa tulla näkyviin.

Unelmani on luoda lapsille sellainen kasvuympäristö, missä 

he kokevat olevansa turvassa ja rakastettuja ja uskaltavat tulla 

näkyviin. Unelmani on, että taivasten valtakunta saisi näkyä ja 

tuntua keskellämme, koska mitään parempaa kasvu-

ympäristöä ei ole olemassakaan. Hänen valtakuntansa lapsina 

olemme turvassa. Olemme suojassa, olemme valossa, olemme 

armossa. Siinä minä uskallan kasvaa ja näkyä, vaikka olenkin 

täysin erilainen kuin kaikki muut.  Siinä minä uskallan myös 

pysähtyä ja katsoa ja kuunnella vierelläni olevaa lasta vähän 

lähempää. Siinä minä huomaan, että kaikkein kalleimmat 

jalokivet ovatkin ihan vieressäni.

Joy

 
  Tarvitsemme säännöllisiä tukijoita, sillä säännöllinen 
tuki antaa koko toiminnalle vakautta ja turvaa. Tule 
mukaan tukemaan kristillistä koulua haluamallasi sum-
malla. Olet mukana rakentamassa lasten ja nuorten 
kautta tulevaisuutta. 

Käy tykkäämässä AGAPE-keskuksen facebook-sivuista. 
Voi seurata päivittäistä toimintaamme ja saada rohkai-
sevia kuukausiviestejä Janilta tai pyytää esirukousta. 
Ota yhteyttä: jan.cedercreutz@elisanet.fi 

mailto:jan.cedercreutz@elisanet.fi


Tutkimusten mukaan terveydenhoidossa 
ja kasvatustyössä, kouluissa ja päivä-
hoidossa olisi kaikkein tärkeintä tehdä 
ennaltaehkäisevää työtä lasten hyvin-
voinnin turvaamiseksi. Katsoessani 
Agape-keskuksen työotetta, huomaan sen 
koko perusperiaatteen olevan ennalta-
ehkäisevä. Se, että lapsemme ovat Agape-
keskuksessa usein 2-vuotiaasta 16-vuotiaa-
seen asti, ja se että koko Agape-keskuksessa 
on sama toiminta- ja työkulttuuri, on 
itsessään jatkuvaa ennaltaehkäisevää 
työtä. Rakkauden työ on voimallisesti 
ennaltaehkäisevä työote. Se, että paino-
tamme rakkauden asennetta lapsia, 
huoltajia, toisiamme ja työtä kohtaan saa 
jatkuvasti aikaan hyvinvointia monella eri 
tasolla. Lapset kokevat turvallisuutta ja 
hyväksyntää, työyhteisössä voidaan hyvin, 
ongelmiin työyhteisössä ja lasten välillä 
pyritään puuttumaan nopeasti. Myös 
huoltajat kokevat turvallisuutta ja hyväk-
syntää. 

  Ongelmien ratkaisussa on toimittava 
asiallisesti, kun rakkauden asenteen on 
oltava vallitseva. Lapsista ja huoltajista on 
koko ajan puhuttava kunnioittavaan 
tapaan, koska muuten rikomme rakkau-
den käskyä. Rakkauden käskyn rikko-
mattomuus kehittää jatkuvasti jokaisen 
lapsen, nuoren, työntekijän ja huoltajan 
luonnetta. Pyrkimys ratkaista ongelmat 
rakkauden käsky ohjenuorana opettaa 
meille asiallista ja toisiamme kunnioittavaa 
tapaa kommunikoida. Joudumme kasva-
maan, joudumme jatkuvasti tekemään 
parannusta. Joudumme myös oppimaan, 
mikä on rakkauden asenne ihmissuhde-
kriisien keskellä. Saamme myös nähdä 
voittoja voittojen perään, kun rakkauden 
asenne voittaa. Meissä kaikissa tapahtuu 

Meillä alkoi harjoitukset Suhe-seura-
kunnassa 9:45. Meillä oli kivaa. Illalla klo 18 
alkoi itsenäisyyspäiväjuhla. Minä, Vladik ja 
Gabriel soitettiin kanteleita ja minä lauloin 
soololaulua Kuljemme laulain ja vielä 
Finlandia-hymni ja ylhäällä oli tähtitorttuja 
ja glögiä.  

Alex, 3. lk

Tää rakkauden ilmapiiri on ihan huikeeta. 
Täällä on niin hyvä olla!

Päiväkotiapulainen

Täällä on tosi kodikasta ja lämmin 
ilmapiiri. On helppo viihtyä.

Tyttö 9. lk

Kaverit on tosi mukavia ja pidän erityisesti 
välitunneista kun saa leikkiä vapaasti.

Poika 3. lk

Mun luokka on niiiin mahtava!

Opettaja

Kuoro esiintyy itsenäisyyspäivän juhlassa

Rahankeräysluvan tiedot: Lupanro: RA/2016/880, Luvan myöntäjä: Poliisihallitus / arpajaishallinto, Luvan saaja: Agape-keskus ry, 
Toimeenpanoaika ja -alue: 15.12.2016 - 01.08.2018 / koko maa Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Varat käytetään Suur-Helsingin kristillisen 
koulun opetuksen järjestämiseen. Noin 10 % varoista lahjoitetaan eteenpäin paikallisseurakuntien lasten ja nuorten parissa tehtävään työhön 
ja muuhun kristilliseen kasvatus- ja sosiaalityöhön, kristillisen  koulutusohjelman tekemiseen, ruuanjakoon köyhille lapsille Ruokkikaa 
nälkäiset ry:n kautta, katulapsityöhön Venäjällä sekä lastenkotityöhön Intiassa East Mission ry:n kautta, kristilliselle kotikoululle Makor 
Hatikvalle Israelissa.

valtavaa kehitystä ja opimme myös 
elintärkeitä ihmissuhdetaitoja, jotka 
kantavat ja auttavat meitä koko lopun 
elämämme ajan.

  Rakkaus on maailmankaikkeuden 
vahvin voima, ja sen käyttäminen arjen 
keskellä luo perustan onnellisille ja 
kestäville ihmissuhteille. Vaikka välillä 
tuntuu, että rakkauden työ on maailman 
vaikein työ, valitsemme sen silti. Tätä 
opettelemme, tätä harjoittelemme, tässä 
työssä haluamme pysyä.

Joy

Me oltiin perjantaina koulussa. Silloin 
oli lakko. Bussit ja ratikat olivat lakossa 
mutta junat ei ollut. Meijän luokassa oli 6 
oppilasta ja me mentiin rakentamaan 
lumilinnaa. Meillä oli 1-2 luokka ja 3-4 
luokka ja 5-6 luokka. Me kaikki kerättiin 
isoja lumipalloja. Ja me laitettiin ne 
päällekkäin ja päällekkäin Sitten siitä 
tuli neliön muotonen linna. Rexi kävi 
hakemaan sahan ja reksi teki siitä neliön 
muotosen ja lopuksi ovi aukon ja 
ikkunan.

Gabriel  3. lk



Tämä on minun käskyni, että te rakastatte toisianne. (

Rakkaus lapsiin on kasvatustyömme perusta. Rakkaus 

lapsia, vanhempia, työtovereita ja Jumalaa kohtaan. Mitä 

rakkaus sitten voisi tarkoittaa ihan käytännön tasolla 

arkipäivässä? Se ei ole vain ihanaa tunnetta vaan 

ennenkaikkea tahtoa ja oikeanlaista asennetta ihmisiä 

kohtaan tunteista huolimatta. Jeesus sanoi, että meidät 

tunnetaan hänen opetuslapsikseen siitä, jos meillä on 

keskinäinen rakkaus. (Joh. 13:35)  Paavali esittää rakkauden 

olevan kaikkia lahjoja korkeampi ja sanoo yksin sen olevan 

ikuista, kun taas muut lahjat ovat katoavaisia. Paavali 

kirjoittaa, että vaikka me puhuisimme enkelien kieltä, mutta 

ilman rakkautta, me olisimme vain kiliseviä kulkusia ja 

vaikka meillä olisi kaikki tieto, usko, profetoimisen lahja, 

mutta ei rakkautta, me emme olisi mitään. Vaikka 

jakaisimme kaiken omaisuutemme köyhille, mutta 

tekisimme sen vääristä motiiveista ilman rakkautta, emme 

olisi yhtään mitään. Sen jälkeen Paavali valistaa korinttolaisia 

siitä, mitä rakkaus on.
       Rakkaus on pitkämielinen ja lempeä. Se ei kadehdi eikä 

kerskaa, ei pöyhkeile, ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi 

omaansa, ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa, ei 

iloitse vääryydestä vaan iloitsee yhdessä totuuden kanssa. 

Rakkaus peittää, uskoo, toivoo, kärsii kaikki. Se ei koskaan 

häviä!  Tässäpä meille haastetta koko elämän ajaksi! Omin 

voimin emme kykene tähän. Jeesus kehotti meitä pysymään 

hänessä ja jos niin tekisimme niin hän pysyisi meissä. Oksa ei 

voi yksin kantaa hedelmää ellei se pysy viinipuussa. Ilman 

Jeesusta me emme voi tehdä mitään. Pyhän Hengen kautta 

rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme ja Hän antaa 

meille voiman rakastaa toisia.
    Kun me rakastamme lapsia, me pyrimme olemaan aitoja, 

armollisia, anteeksiantavaisia, iloisia, lempeitä, lohduttavia, 

läsnäolevia, rehellisiä, rohkaisevia. Haluamme siunata ja 

suojella lapsia, tarjota syliä, pyyhkiä kyyneleitä, kertoa 

Jeesuksesta. Tuemme lasten henkistä hyvinvointia 

turvallisessa ja rakastavassa ilmapiirissä. Pyrimme 

asettamaan myös terveet rajat, opettamaan mikä on hyvää, 

kaunista ja oikein sekä mikä on väärin. Haluamme tukea 

lasten vuorovaikutustaitoja, toisten kunnioittamista ja 

auttamista. 
”Voit antaa ilman rakkautta, mutta et voi rakastaa antamatta.”  -        

Rick Warren

Terveisin Päiväkoti Agapesta  Anne Ingman-Virtanen

Joh. 15:12) 
Kiitos rohkaisun sanoista.  Olen todellakin saanut tuntea, että 

Jumala kannattaa minua ja saan levätä hänen sylissään. Hän on 

todellakin virvoittanut minua ja saan tehdä työtä levosta käsin. 

Maallisessa työssäni menee paremmin kun aikoihin jaksan tehdä 

kaikki työtehtävät ilolla niin kuin Herralle. Kiitos esirukouk-

sistanne.

Heippa, 

Olen katsellut teidän ohjelmaa TV7 kanavalta, se on aivan 

ihana. Sitä kautta saan usein rauhaa ja hyvää mieltä.

Kiitos jälleen ohjelmastanne! Katson ja kuuntelen sen joka kerta! 

Niin suuri rauha valtaa aina kun sitä kuuntelen.  

Hei Jan ja Joy! 

Kiitos rohkaisevista ohjelmistanne. Ne ovat pelastaneet ja olleet 

rohkaisuna arkipäivissäni... Olen alkanut enemmän tutustua 

Raamattuun ja lukea sitä.
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