
Kun ulkoiset asiat horjuvat ja maailman antama turva 
järkkyy, on helppoa tuntea itsensä suojattomaksi ja 
turvattomaksi. Sinäkin olet ehkä menettänyt 
taloudellisen turvasi tai pelkäät terveytesi puolesta. 
Jumala ei halua, että pelko, murheet, huolet tai mikään 
muu saa sydäntämme järkkymään. Tässä ajassa on 
ensiarvoisen tärkeää muistaa, että jokaisella meillä on 
turvapaikka, joka ei koskaan, ei milloinkaan horju, ei 
muutu, eikä järky:
   Fil 3:7-8: ”Mutta mikä minulle oli voitto, sen minä 
olen Kristuksen tähden lukenut tappioksi. Niinpä 
minä todella luen kaikki tappioksi tuon ylen kalliin, 
Kristuksen Jeesuksen, minun Herrani, tuntemisen 
rinnalla, sillä hänen tähtensä minä olen menettänyt 
kaikki ja pidän sen roskana - että voittaisin omakseni 
Kristuksen.”
  Paavalin turvana eivät olleet ulkoiset olosuhteet, 
taloudelliset sijoitukset tai mikään tässä maailmassa 
oleva asia. Hän koki nälkää, kylmyyttä, vankeutta, 
vainoa, väkivaltaa, haaksirikkoja, mutta silti juuri hän 
oli aikanaan lohdutuksen lähde kaikille uskoville ja on 
sitä edelleen meillekin. Miksi? Koska hän turvasi 
Jeesukseen. Vaikka hän menettikin kaiken muun, ei 
kukaan koskaan voinut viedä häneltä Kristuksen 
läsnäoloa ja rakkautta:
   Rom 8:35-39: ”Kuka voi meidät erottaa Kristuksen 
rakkaudesta? Tuskako, vai ahdistus, vai vaino, vai 
nälkä, vai alastomuus, vai vaara, vai miekka? Niinkuin 
kirjoitettu on: "Sinun tähtesi meitä surmataan kaiken 

päivää; meitä pidetään teuraslampaina". Mutta näissä 
kaikissa me saamme jalon voiton hänen kauttansa, joka 
meitä on rakastanut. 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.”
   Ainoa turva, ainoa lohtu, ainoa rakkaus, joka kantaa 
kaiken läpi, jopa kuoleman läpi, on Jeesus Kristus. Hän 
on voittanut kaiken ja kaikki on alistettu Hänen valtansa 
alle. Jos siis pelko, huoli ja murheet ovat saaneet sinusta 
otteen, niin älä pelkää, vaan tiedä, että sinä olet turvassa, 
koska olet Jeesuksessa (Ef. 2:13). Etsi Häntä, kunnes 
löydät Hänet. Etsi Häntä, sillä Hän on sinua lähellä ja 
haluaa rohkaista, lohduttaa ja auttaa sinua. Jos olet 
ottanut Hänet vastaan elämääsi, niin Hän asuu sinussa 
ja sinä olet Hänessä. Hän ja Hänen Valtakuntansa ei 
horju. Hän on ainoa turva ja ainoa turvapaikka, joka 
kestää, pysyy, eikä ikinä muutu.
  Tämä on Agape-keskuksen tärkein tehtävä. Opettaa 
lapsia ja nuoria tuntemaan Jeesus. Kun he oppivat 
tuntemaan Hänet ja kun heidän sydämensä juurtuvat 
Hänen rakkauteensa niin, että Hän on heidän 
turvapaikkansa, silloin he ovat turvassa. Silloin heidän 
ei tarvitse pelätä, mitä tulevaisuus tuo, oli se korona-
virus tai mitä muuta tahansa. Hän on kaikkea suurempi 
ja Hänen rakkautensa pysyy iankaikkisesti.

Siunaavin terveisin,

Jan



Jotain tapahtui. Kun löysin Jeesuksen ja otin hänet vastaan 
elämääni, sisimmässäni tapahtui muutos. Uusi valo syttyi 
palamaan. Uusi rauha, uusi turva, uusi rakkaus. En ole enää 
sama kuin ennen. Sillä jos joku on Kristuksessa, hän on uusi 
luomus. Se, mikä on vanhaa on kadonnut, katso, uusi on sijaan 
tullut (2 kor 5.17). Minusta tuli Jumalan lapsi. En ole enää 
vieras enkä muukalainen, vaan olen Jumalan perhettä
(Ef 2.19). Saan nyt elää lähellä Isää. Kun elän lähellä häntä, en 
pelkää. Kun elän lähellä häntä, sisimmässäni on rauha. Jeesus 
antoi minulle rauhansa: ”Rauhan minä jätän teille: minun 
rauhani - sen minä annan teille. En minä anna teille, niin kuin 
maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen 
älköönkä peljätkö.” (Joh 14.27)
   Kun minusta tuli Hänen lapsensa, sain myös uuden suojan. 
Minut siirrettiin pois pimeyden vallan alaisuudesta hänen 
rakkaan poikansa valtakuntaan (Kol 1.13)
   En kuitenkaan ole vielä tottunut tähän. En aina osaa uskoa 
tähän. Siksi hätäilen, vaikka tiedänkin Hänen olevan kanssani. 
Siksi on myös niin valtavan tärkeää, että vietän aikaa Hänen 
kanssaan, Hänen sylissään. Kuunnellen jatkuvasti Hänen 
rakkauden puhettaan, joka löytyy Raamatusta. Jotta en 
pelkäisi, jotta voisin kokea Hänen rauhaansa. Tänään haluan 
auttaa meitä kaikkia uskomaan siihen, mitä meille on jo 
tapahtunut Kristuksessa. Mietiskellään siis näitä sanoja, 
kunnes pelko hälvenee ja muistamme taas olevamme 
Korkeimman suojassa:
Psalmi 32:7: ”Sinä olet minun suojani, sinä varjelet minut 
hädästä, sinä ympäröitset minut pelastuksen riemulla. Sela.”
Psalmi 119:114: ”Sinä olet minun suojani ja kilpeni, sinun 
sanaasi minä panen toivoni”
Psalmi 27:1: ”Daavidin virsi. Herra on minun valkeuteni ja 
autuuteni: ketä minä pelkään! Herra on minun elämäni turva: 
ketä minä vapisen!”
Psalmi 28:8: ”Herra on kansansa väkevyys, hän on 
voideltunsa pelastus ja turva.”
Psalmi 65:6: ”Ihmeellisillä teoilla sinä vastaat meille 
vanhurskaudessa, sinä, meidän autuutemme Jumala, sinä, 
kaikkien maan äärten ja kaukaisen meren turva,”
Psalmi 62:7: ”Hän yksin on minun kallioni, minun apuni ja 
turvani: en minä horju.”
Psalmi 62:8: ”Jumalassa on minun apuni ja kunniani. Minun 
väkevyyteni kallio, minun turvani on Jumala.”
Psalmi 71:5: ”Sillä sinä olet minun toivoni, Herra, Herra, 
minun turvani hamasta nuoruudestani.”

Pysytään Hänessä, pysytään Hänen Sanassaan. 
Sillä silloin pysymme rauhassa.

Joy Cedercreutz

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. 



Olin lomalla kun koronaviirus iski 
Suomeen. Meille tuli viesti, että olen 
kaksi viikkoa karanteenissa. Sitten tuli 
viesti, että koulut suljetaan ainakin 
kuukaudeksi. Sitten jouduin olemaan 
etäkoulussa kotona. Meidän koulu toimii 
siten, että meille tulee tehtävät whats-
apissa klo 9. Tehtävät pitää palauttaa klo 
15 mennessä.
Nino, 3. lk

Etäkoulu on vähän erilaista kuin 
normaali koulu koska kaikki jutut 
tehdään kotona eikä koulussa. On kiva 
kun saa nukkua vähän pidempään kuin 
normaalisti. Mutta silti vaikka olen 
kotona minä aamulla kun herään puen 
vaatteet ja alan tehdä kouluhommia. 
Pidän välillä taukoa ja käyn ulkona. Ja 
kun olen tehnyt kaikki koulujutut voin 
alkaa tehdä omia juttujani.
Sofia, 4. lk

Kotikoulu on ollut aika helppoa ja uutta 
minulle. Nyt pitää lähettää viestillä 
kaikki tehtävät ryhmään. Ja valmiit 
tehtävät opelle. Mutta jos aikuinen ei 
tiedä, mitä pitää tehdä sitten voi olla 
vaikeeta opettajalle ja oppilaalle. Mutta 
kotikoulu on vähän hauskaa, koska 
kaikki voi vaan tehdä kotona ja ei 
tarvitse kävellä pitkää matkaa kouluun 
kylmällä säällä. Kuitenkin haluaisin 
oppia koulussa vaan sen takia jos 
tarvitsee apua niin näkee opettajan ja saa 
apua. On vaikea opettajalle jos pitää 
soittaa ja selittää mutta vielä oppilas ei 
osaa. Yleensä oppilas osaisi jos opettaja 
olisi samassa huoneessa. Tämä oli 
minun tarinani.
Gospel, 4. lk

No aamulla kun mä herään mä meen 
kattoo puhelimesta läksyjä. Mä teen 
osan tehtävistä ja sit mä meen syömään 
aamupalaa ja sen jälkeen mä teen vähän 
lisää läksyjä. Sitte on leffatuokio. 
Seuraavaksi on lounas ja sitte mä teen 
loput läksyistä ja loppu päivä on 
vapaata.
Venla, 3. lk

Kun olen etäkoulussa teen matema-
tiikkaa, äidinkieltä, uskontoa, ympä-
ristöä ja englantia. En saa käyttää 
puhelinta ennen kuin olen tehnyt ne 
tehtävät mitkä ope lähettää. Mutta kun 
olen tehnyt tehtävät olen vapaa. Joskus 
on tylsää kun akku loppuu. Mutta 
selviän kyllä. Jos on vaikeuksia niin 
kysyn isältä. 
Emmanuel, 3. lk
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Palautetta TV7 Jumala puhuu -ohjelmasta
Lähetin Teille helmikuun alussa rukouspyynnön sukulaiseni 
puolesta. Nyt hän sai työpaikan pyörämatkan päästä ja on  ollut 
töissä toista viikkoa ja ilman alkoholia yli 3 kk. Näistä on niin 
suuri kiitosmieli! Kiitos Teille avusta!

Kiitos paljon rohkaisevista viesteistä ja kehoituksesta pitäytyä 
Sanaan ja Jeesukseen. Kiitos paljon myös rukouksista, se on 
valtavan hieno asia!

Minun nilkkani parani, kun tv-ohjelmassa rukoilitte katsojien 
puolesta. Kiitos Jeesus!

Vatsakipuni hävisi, kun katsoin rehtorin pitämää etä-
aamunavausta! Koulumme kevätjuhla

 
Agape-keskus ja TV7 aloittavat syksyllä uuden opetus-
sarjan kasvatuksesta. Sarja haluaa auttaa ja tuoda viisautta 
kasvatukseen kristillisestä näkökulmasta. Ohjelmaan voi 
lähettää kysymyksiä ja aihe-ehdotuksia: 
apuakasvatukseen@tv7.fi
                                        Katso ja osallistu!

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

Täällä Agape-päiväkodissa olemme vastaanottaneet 
kevättä ja tulevaa kesää aurinkoisissa tunnelmissa.  
Olemme tehneet retkiä mm. lähimetsään ja tarkkailleet 
kevään merkkejä luonnossa. Lasten mielestä erityisesti 
piknikretki metsään oli mieluisa, kun saimme samalla 
nauttia grilliherkuista. Hauska oli myös retki, jolloin lapset 
saivat ottaa ohjat käsiinsä ja johdattaa meidät aikuiset 
turvallista polkua pitkin kallion korkeimmalle kohdalle.
    Luonnossa liikkumisen lisäksi teimme myös retken 
seurakunnan Fokukseen Triplassa, jossa saimme askarrella 
kauniit helminauhat.
    Kevään ehdoton kohokohta oli päiväkodin vappujuhla! 
Innostuneella joukolla lähdimme Jeesus-marssille liput 
liehuen ja vappupillit soiden. Järjestimme yhdessä myös 
vappuiloittelun musiikin ja leikin tahdissa. Päivän kruunasi  
herkuttelu perinteisillä vappuherkuilla. Mustaherukan-
lehtikuohujuomaa skoolatessa tuumasimme yhteen 
ääneen, että "täällä on ollut todella iloinen tunnelma!"

Sirpa Saarela
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