
Rakkaat ystävät!

Meillä on Taivaan Valtakunnan päiväkoti ja koulu. Vaikka 
olemmekin tässä maailmassa ja ajassa niin meillä on Jumalan 
Valtakunnan suoja, turva ja Hänen ihmeellinen läsnäolonsa 
joka päivä. Kiitos Jeesus! 

  Usein Jumalan Valtakunta liitetään Taivaaseen tai 
Jeesuksen toiseen tulemiseen. Jeesus kuitenkin opettaa 
muuta. Heti kun Hän aloitti palvelutyönsä Hän julisti: Siitä 
lähtien Jeesus rupesi saarnaamaan ja sanomaan: ’Tehkää 
parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle.’ (Matt. 
4:17) Raamattu kansalle -käännös sanoo saman vielä 
suoremmin: ’...sillä taivasten valtakunta on nyt tässä. ’
    Jeesus ei siis tullut vain pelastamaan meitä tai kuolemaan 
syntiemme sovitukseksi, vaan Hänen kauttaan meille aukesi 
myös tie Jumalan valtakunnan todellisuuteen. Hän kutsui 
ihmisiä tekemään parannuksen, uskomaan Häneen ja 
astumaan sisään Hänen Valtakuntaansa ’...häntä, joka on 
pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät 
rakkaan Poikansa valtakuntaan.’ (Kol. 1:13) 
    Emme ole siis vain matkalla Jumalan Valtakuntaan, vaan 
se vaikuttaa jo Jeesuksen kautta meissä. Se on sisäisesti 
meissä (Luuk. 17:21) ja me olemme uskon kautta Jeesukseen 
Jumalan Valtakunnan täysivaltaisia kansalaisia! Tämä 
selkeyttää NIIN PALJON! Koska jos me kerran olemme 
Jumalan Valtakunnan jäseniä niin silloin on selvää että
   1. Hän pitää meistä huolen! ’Vaan etsikää ensin Jumalan 
valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki 
tämä teille annetaan.’ (Matt.  6:33)
   2. Saamme Taivaallisen valtakunnan terveydenhuollon! 
’...hän, joka antaa kaikki sinun syntisi anteeksi ja parantaa 
kaikki sinun sairautesi.’  (Ps. 103:3)
   3. Emme koskaan ole yksin, koska koko Valtakunta on 

meitä tukemassa ja auttamassa: ’Sillä minä olen varma siitä, 
ettei kuolema eikä elämä, ei enkelit eikä henkivallat, ei 
nykyiset eikä tulevaiset, ei voimat, ei korkeus eikä syvyys, 
eikä mikään muu luotu voi meitä erottaa Jumalan 
rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, meidän 
Herrassamme.’ (Room. 8:38-39)
 Rohkaiskoon tämä sinua! Olet Taivaan Valtakunnan 
kansalainen, Jumalan poika tai tyttö, täysin Hänelle kelpaava 
Kristuksen työn tähden. Sinut on luotu Jumalan Valtakuntaa 
varten ja sinulla on ainutlaatuinen kutsu ja tehtävä Jumalan 
Valtakunnassa.
   Jumalan Valtakunnan todellisuus innostaa minua tavat-
tomasti. Minä ainakin haluan tietää ja ymmärtää paremmin 
miten Jumalan Valtakunta toimii. Jumalan Valtakunnassa on 
erilaiset periaatteet, lainalaisuudet, oikeudet ja velvol-
lisuudet. kuin maailman valtakunnissa. Se on näkymätön ja 
hengellinen Valtakunta, mutta silti todellinen ja toimiva. 
Jeesus puhui opetuslapsilleen Valtakunnan salaisuuksista ja 
avaimista. Hän siis kertoi, että Hänen Valtakunnassaan on 
tiettyjä periaatteita ja lainalaisuuksia: Hän vastasi ja sanoi: 
’Sentähden, että teidän on annettu tuntea taivasten 
valtakunnan salaisuudet, mutta heidän ei ole annettu.’
(Matt. 13:11)
   ’Minä olen antava sinulle taivasten valtakunnan avaimet, ja 
minkä sinä sidot maan päällä, se on oleva sidottu taivaissa, ja 
minkä sinä päästät maan päällä, se on oleva päästetty 
taivaissa.’( Matt. 16:19)
  Tämä saa ainakin minut tutkimaan Raamattua entistä 
innokkaammin. Mitkä on ne Valtakunnan salaisuudet ja 
avaimet, joista Jeesus puhuu? Kun ymmärrämme ne ja 
toimimme niiden mukaan, voimme saada Valtakunnan 
toimimaan omassa elämässämme ja nauttia Jumalan Valta-
kunnan tuomasta rauhasta, vapaudesta ja siunauksesta! Tässä 
muutamia salaisuuksia tai periaatteita, joita olemme matkan 
varrella oppineet:
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1. Jumalan Valtakunta on Rakkauden Kuninkaan Kuningas-
kunta. Meillä on Kuninkaana Jeesus Kristus, joka tietää 
paremmin, osaa paremmin ja välittää ja rakastaa meitä 
enemmän kuin kukaan. On ihana antaa elämämme Hänen 
käsiinsä!
2. Kuninkaan tärkein käsky on: ”Rakastakaa toisianne niin 
kuin minä olen teitä rakastanut.” (Joh 15:12) Kun pysymme 
Hänen rakkaudessaan ja armossaan, saamme elää paljon 
helpompaa ja rennompaa elämää. Hänen rakkaudessaan 
kannattaa pysyä ja rakkaudessa kannattaa vaeltaa.
3. Anteeksianto vapauttaa ja eheyttää. Jokaisella meillä on 
omat ikävät elämänkokemuksemme ja haasteemme. Viha ja 
katkeruus eivät tuo vapautta, vaan vahingoittavat omaa ja 
muiden elämää. Anteeksianto on ainoa tie todelliseen 
vapauteen ja eheytymiseen. Kärsikää toinen toistanne ja 
antakaa toisillenne anteeksi, jos kenellä on moitetta toista 
vastaan. Niinkuin Herrakin on antanut teille anteeksi, niin 
myös te antakaa. (Kol. 3:13)
 4. Jumalan Valtakunta toimii uskon kautta. Meidän tulee aina 
uskoa ensin. Sitten saamme myös kokea, tuntea ja nähdä 
Jumalan toimivan: Mutta ilman uskoa on mahdoton olla 
otollinen; sillä sen, joka Jumalan tykö tulee, täytyy uskoa, että 
Jumala on ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät. Hepr 
11:6.  Sinäkin saat lapsenmielisesti uskoa Jumalan hyvyyteen 
ja laupeuteen. Usko ainoastaan!
  Kirjasarjani käsittelee näitä periaatteita ja ohjelmamme 
Jumala puhuu TV7:ssa on käsitellyt aihetta koko tämän 
syksyn. Toivon todellakin, että sinäkin opit Jumalan 
Valtakunnan salaisuuksia ja saat elää sitä elämää, jota Jumala 
on sinulle suunnitellut.
  Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen 
vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille annetaan. 
(Matt 6:33)

Siunaavin terveisin,

Jan

Myynnissä 

Janin kirjat: 
Jumala on rakkaus,

Pyhä Henki - Jumala 

meidän kanssamme, 

Uusi luomus, 

Innostava usko, 

sekä uutuuskirja Jumalan 

hyvyys ja taloudenhoito

         Tilaukset: www.uskonkirjat.net

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. 



Kiitosaihe
Raamattu kehottaa meitä uskovia 
kertomaan toisille Herran ihmeteoista. 
Minäkin haluan kertoa yhdestä ihmeestä, 
jonka saimme kokea perheessämme. 
Tyttäremme Johanna oli aloittanut 
ensimmäisen luokan Helsingin kristil-
lisessä koulussa syksyllä 1994. Koulu oli 
vielä silloin maksullinen (500 mk/kk).  
  Minä itse olin kotiäitinä nuoremman 
tyttäremme kanssa ja tuloni olivat 
vähäiset. Meillä oli asuntovelkaa ihan 
riittävästi ja korkotasokin oli melko 
huikea siihen aikaan. Eräänä päivänä 
mieheni sanoi minulle, että meidän 
täytyisi lähteä pankkiin neuvottelemaan 
laina-asioista, koska meillä ei ole rahaa 
maksaa kaikkia laskuja. Hän myös totesi, 
ettei meillä olisi varaa pitää Johannaa 
Kristillisessä koulussa. 
   Tiesin heti, ettei tyttäremme ottaminen 
pois kristillisestä koulusta olisi oikea 
ratkaisu. Sen asian olin saanut sydämel-
leni jo kauan sitten ja enkä ihan helpolla 
luopuisi siitä. Sanoin miehelleni, että 
tingitään mistä muusta tahansa, muttei 
Johannan koulusta. Samoin sisimmässäni 
oli sellainen varmuus, että kyllä Jumala 
pitäisi meistä huolta, kuten siihenkin asti 
oli pitänyt. En halunnut lähteä pankkiin ja 
niinpä jäimme odottelemaan. Kenelle-
kään muille kuin Jumalalle emme 
rahahuolistamme puhuneet. Muutamaa 
päivää ennen kuin laskuja olisi pitänyt 
maksaa, saimme kirjekuoren postiluu-
kusta. Kirje oli osoitettu Johannalle ja sen 
sisällä oli tilikirja, jonne oli talletettu 3000 
mk rahaa. Saatteena oli viesti: ’Johannan 
koulumaksuja varten. t. Alli ja Paavo.’
 Kyyneleet taisivat nousta silmiini 
kiitollisuudesta Jumalan huolenpidosta 
meitä kohtaan! Kun mieheni tuli töistä 
kotiin, näytin hänelle tilikirjan ja sanoin, 
että lopettaisi murehtimisen. Tunsimme 
lahjoituksen antajat ja kiitimme heitä siitä. 
Seuraavan kerran, kun näin rouvan, 
kerroin hänelle, kuinka tarpeeseen 
rahalahja oli tullut ja oikeaan aikaan. 
Siihen tämä uskovainen Jumalan palvelija 
vastasi:”Minä olen tottunut siihen, että 
kun Jumala kehottaa minua tekemään 
jotain, niin minä tottelen.”
”Turvaa Herraan kaikesta sydämestäsi, 
äläkä nojaudu omaan ymmärrykseesi.” 
Snl. 3:5

Anne Ingman-Virtanen

Maanantaina mä olin Venlalla. Meillä 
oli tosi hauskaa. Heti seuraavana päi-
vänä Jessie tuli meille ja me tehtiin 
toisillemme kasvomaalauksia. Sit 
meijän piti viedä Jessie Rediin. Heti 
sen jälkeen me mentiin meijän mökille. 
Me leikittiin meijän naapureitten kaa. 
Seuraavana päivänä me mentiin 
uimaan. Torstaina me vietettiin mun 
sukusynttäreitä. Mä sain lahjaks 
päiväkirjan. Perjantaina mä menin 
sulkapalloon.

Sabina 3. lk

Meillä on koulussa kaks välkkää iso ja 
pieni, ja yleensä me ollaan keskiapinaa 
mut tänään me oltiinkin pallon 
pyöritystä Jessien, Sofian, Aavan ja 
Sabinan kaa.

Venla 3.lk

Aloitimme tässä koulussa tänä 
syksynä. Ollaan viihdytty hyvin. Tää 
koulu on pienempi ja rauhallisempi 
kuin aikaisempi koulu. Täällä on 
jotenkin kotoisa tunnelma ja hyvä 
ilmapiiri. Tuntuu, että opettajat 
välittävät oikeesti, ne on mukavia. On 
kiva, kun tänne voi joskus tuoda 
koiran. Tää on paras koulu, missä mä 
olen ollut.

Viisi uutta tyttöä  7-8. luokalta

Välitunnilla

Lähdettiin 9.00 koulusta ja tehtiin jono 
pihalle. Sitten mentiin ratikalla. Ja toisella
ratikalla. Sitten mentiin musiikkitaloon. 
Sitten olimme sisällä ja Hessu otti meidät
mukavasti vastaan. Sitten Hessu vei 
meidät katsomaan kun ne harjoittelivat
soittamaan esitykseen ja sitten esitys 
alkoi. Ja minun lempi musa oli Indiana 
Jones, sitten lähdimme kouluun.

Natte  3. lk

Ekaksi piti tulla kouluun aikaisin klo 9. 
Sitten päästiin ratikalla musiikkitaloon.
Sitten me mentiin konserttiin. Sitten me 
nähtiin viulunsoittajia. Mun lempilaulu 
oli Indiana Jones.

Emmanuel 3. lk

Musiikkitalossa oli kenraaliharjoitukset 
ja meidän koulu oli siellä. Minä 
tykkäsin näistä lauluista eniten: 
Konsertto kahdelle viululle ja 
kadonneen aarteen metsästäjät.

Nino 3.lk

Iloisia ilmeitä ratikkamatkalla

Ensilumi Ilmalentopalloturnaus yökoulussa



Opinnäytetyöni Agape-keskuksen kehittämästä rakkauden 
pedagogiikasta on nyt valmis. Tutkimustyössäni analysoin 
sitä, mistä Agape-keskuksessa käytetty rakkauden 
pedagogiikka muodostuu ja miten sitä voitaisiin monistaa 
muualla. Agape-keskuksessa painotetaan pedagogista 
rakkautta ja siihen yhdistetään kristillinen maailmankuva 
sekä kristillinen ihmiskäsitys. 
  Tutkimus tehtiin haastattelujen, kyselyjen sekä 
havainnoinnin avulla. Aineistosta nousi esille seuraavia 
teemoja: rakkaus tärkeimpänä arvona, ilmapiirin merkitys, 
rakkauteen kuuluvat rajat sekä huumorin merkitys arjen 
työssä. Kyselyistä ja haastatteluista nousi esille, että 
rakkauden pedagogiikka sisältää yhteisen sitoutumisen 
rakkaudelliseen asenteeseen oppilaita, huoltajia ja työ-
tovereita kohtaan.
   Tällainen yhteinen sitoutuminen rakkaudelliseen 
elämänasenteeseen ylläpitää hyviä ihmissuhteita ja vaikuttaa 
organisaation ilmapiiriin ja loppujen lopuksi myös lasten 
oppimiseen. Toisia kohdellaan määrätietoisesti hyvin ja 
anteeksiantamista pidetään ehdottomana asiana. Haastat-
teluista ja kyselyistä selvisi, että organisaation ilmapiiriä 
ylläpidetään rohkaisevalla ja ystävällisellä puheella. Ilmapiiri 
on pääasiassa aikuisten vastuulla ja muodostuu siitä, mitä ja 
miten puhutaan toisille.
    Tutkimuksessa selvisi myös, että rakkauden pedagogiikan 
mukaan oppiminen tapahtuu dialogisten suhteiden kautta, 
joita ylläpidetään. Oppilaiden mielipiteille ja ajatuksille 
annetaan tilaa ja niitä rohkaistaan. Yksi pääsyy, miksi 
oppilaita pyritään määrätietoisesti kohtelemaan rakkaudella 
on, että suhde oppilaaseen ei katkeaisi. Pyritään näkemään 
esimerkiksi oppilaan huonon käytöksen yli ja näkemään, 
mistä käytös johtuu. Opinnäytetyön tuotoksena syntyi ohje 
Agape-keskuksen pedagogiikasta. Ohje sisältää paljon 
esimerkkejä siitä, miten rakkauden pedagogiikkaa 
toteutetaan käytännössä.

Hyvästä yhteistyöstä kiittäen,

Miro Cedercreutz

Kiitos ihanista ja rohkaisevista ohjelmista. Opetuksenne on 
todella rakentavaa!

Olen säännöllisesti kuunnellut jo pitkän ajan ja iloinnut siitä, 
että kerran satuin aivan kuin "vahingossa" löytämään teidän 
ohjelmat. Ymmärrän, että se oli ohjausta ylhäältä käsin.

Olen saanut paljon siunausta teidän kauttanne. Pitkän 
vaikean jakson jälkeen minulle on kirkastunut tehtäväni 
rukoilla, rakastaa ja ruokkia (hengellisesti ja fyysisesti). 
Ihmeellisellä tavalla kaikki on järjestynyt ja odotan innolla 
tulevia päiviä.

Kiitos, kun rukoilitte poikani Jannen puolesta, 70 kilometrin 
armeijan marssi meni hyvin. JUMALA KUULI !

Kiitos, että rukoilette pyyntöjen puolesta! Olo helpottuu jo 
kirjoittaessa rukouspyyntöä.

Kiitos Jumala puhuu –ohjelmastanne.  Juuri katsoin jakson 
Taivasten valtakunnasta. Se rohkaisi ja vahvisti uskoa.

Rakas Taivaallinen Isä! Tulen eteesi Poikasi Jeesuksen 
Kristuksen nimessä. Tunnustan, että olen tehnyt syntiä 
Sinua vastaan. Anna minulle minun syntini anteeksi. 

Kiitos Jeesus, että kuolit syntieni tähden ja 
annat minulle iankaikkisen elämän. 

Otan sinut, Jeesus, vastaan Pelastajanani, 
Vapahtajanani ja elämäni Herrana. 

Amen.

Koulumme kevätjuhla
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