
Tuhannet kiitokset taas teille kaikille tukijoille. Teidän 

esirukouksenne ja taloudellinen tukenne on ollut meille 

suureksi rohkaisuksi ja tueksi. Olisi niin mukavaa tavata 

teidät kaikki, mutta tässä ajassa saamme tyytyä siihen, 

että kommunikoimme näin.

   Olemme kaikista haasteista huolimatta saaneet nauttia 

leppoisasta syyslukukaudesta. Työyhteisössämme ih-

mettelemme päivittäin sitä Jumalan hyvyyttä, että Hänen 

Henkensä on niin vahvasti läsnä arjessamme. Yli 

kahdenkymmenen vuoden jälkeen se tuntuu ihmeel-

liseltä armolta.

    Kun saamme joka päivä aloittaa Hänen läsnäolossaan 

ylistäen ja rukoillen, se ravitsee meitä kaikkia ja antaa 

voimaa syksyn pimeyden ja pandemian keskellä. Tänä 

aikana olemme tarvinneet Jumalan armoa, läsnäoloa ja 

lohdutusta myös sen takia, että kuudesluokkalainen 

oppilaamme yhtäkkiä menehtyi liikenne-onnetto-

muudessa. Uutinen tuli tietenkin shokkina meille kaikille 

ja lukujärjestys meni uusiksi, kun annoimme tilaa surulle, 

ihmettelylle ja kysymyksille. Tällaiset tapaukset todella 

pysäyttävät.

    Mutta onneksi meillä on Jeesus. Hän ei ainoastaan 

voittanut synnin valtaa, vaan myös kuoleman. Keskellä 

surua olemme saaneet kerätä rohkaisua Jumalan Sanasta 

ja Jeesuksen ihmeellisistä sanoista:  "Jeesus sanoi hänelle: 

Minä olen ylösnousemus ja elämä; joka uskoo minuun, se 

elää, vaikka olisi kuollut. Eikä yksikään, joka elää ja uskoo 

minuun, ikinä kuole. Uskotko sen?" (Joh 11:25-26) Koska 

Jeesus voitti jopa kuoleman ja kuoleman valta on näin ollen 

kokonaan murrettu, niin mitä pelättävää meillä on? Jos 

kuolemakaan ei voi erottaa meitä Jumalasta, vaan on vain 

askel parempaan, siunatumpaan ja ihanampaan paikkaan, 

niin mitä pelättävää meillä sitten on? Miksi pelkäisimme 

tulevaisuutta, koronaa tai mitään muutakaan, jos 

kuolemakin on pelkästään voitto?

  Jumala on lohduttanut meitä ja Gabrielin omaisia 

ihmeellisellä tavalla. Veljet ovat nähneet unia, joissa he 

ovat saaneet nähdä Gabrielin taivaassa ja vanhemmat ovat 

saaneet ihmeellistä lohtua ja rohkaisua Pyhän Hengen 

kautta. Mekin olemme huomanneet, miten surun keskellä 

Jumala on entisestään yhdistänyt, vahvistanut ja 

rohkaissut meitä. Kuolema ei pysäytä Jumalan valta-

kuntaa, se ei järkytä Jumalan suunnitelmaa, eikä se sille, 

joka on Kristuksessa, ole muuta kuin ihana kotiinpaluu.

 Toivotamme sinulle oikein siunattua joulunaikaa ja 

runsasta Jumalan Pyhän Hengen virvoittavaa ja 

rohkaisevaa läsnäoloa. Älä pelkää mitään. Jopa kuolema 

on voitettu ja sen valta kukistettu, joten ole rohkealla 

mielellä:  ”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)
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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. 

Hän on valkeus. Hän on rakkaus. Hän on kirkkaus, ilo, voima, 
rauha, yltäkylläinen elämä. Hänessä asuu kaikki täyteys (Kol 
1:19). Nämä ovat asioita, joita minä todella tarvitsen. Keskellä 
elämäni haasteita tarvitsen hänen koko täyteyttään. Kaikkea 
sitä mitä hän on, mitä hän osaa, mitä hän edustaa. 
  Onko minun sitten mahdollista olla täynnä hänen 
täyteyttään? Ef. 3:19 Paavali rukoilee, että voisimme oppia 
tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkea tietoa 
ylempänä; että tulisimme täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä. 
Kol.1:9 hän taas rukoilee ja anoo, että tulisimme täyteen hänen 
tahtonsa tuntemista kaikessa hengellisessä viisaudessa ja ym-
märtämisessä.  Miten voin olla täynnä hänen täyteyttään?
    1. Olemalla täynnä hänen sanaansa. Jumala ja hänen 
sanansa ovat yhtä: ”Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan 
tykönä, ja Sana oli Jumala.” (Joh. 1:1) Kun olen täynnä hänen 
sanaansa, silloin olen täynnä Häntä. Olen täynnä elämää, 
voimaa, iloa, rauhaa ja rakkautta. ”Hän (Sana) oli alussa 
Jumalan tykönä. Kaikki on saanut syntynsä hänen (Sanan) 
kautta, ja ilman häntä (Sanaa) ei ole syntynyt mitään, mikä 
syntynyt on. Hänessä (Sanassa), oli elämä, ja elämä oli 
ihmisten valkeus. Ja valkeus loistaa pimeydessä, ja pimeys ei 
sitä käsittänyt.” (Joh 1.2-5)     
      2. Olemalla täynnä Hänen Henkeään. ”Opetuslapset olivat 
täynnä iloa ja Pyhää Henkeä.” (Apt. 13:52). ”Hengen hedelmä 
on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, 
uskollisuus, sävyisyys, itsensähillitseminen.” 
(Gal.  5:22)
    Olkaamme täynnä Hänen henkeään ja Hänen sanaansa, 
koska silloin voimme olla kaikkien haasteiden keskellä täysin 
täynnä kaikkea, mitä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan. 
(2. Piet. 1:3).

Joy



Täällä on helpompi keskittyä. Opettajat on myös 

kivempia ja ilmapiiri on sellainen, että kaikkia 

huomioidaan. 

Adiel, 6.lk

Tää on pienempi koulu. Opin tuntemaan enemmän 

Jeesusta. On kivaa, kun reksi leikkii meidän kanssa 

välkällä.

Aarni, 2.lk

Koulu on kivempaa kuin ajattelin. Kivointa koulussa on 

käsityö ja kuvis ja matikka ja liikunta ja musiikki ja kaverit 

ja välitunnit. Palkintotunti on kiva. Välitunnilla leikitään 

hippaa, hiirenhäntää ja kuka pelkää reksiä. Herkku-

ruokia ovat lihapullat, makaronilaatikko, kalapuikot ja 

spagetti. Liikunnassa kivointa on aitajuoksu ja pituus-

hyppy.

Uudet ekaluokkalaiset

Oppilaat kertovat



Lokakuussa vietimme Agape päiväkodissa lehti-

majanjuhlaa. Hi-ne-ma-tov -laulun tahtiin laulettiin ja 

tanssittiin, lapset ja aikuiset yhdessä. Kuulimme Lasten 

luvattu maa -kirjasta lehtimajajuhlan synnystä ja 

merkityksestä. 

  Israelilaiset herkut maistuivat tosi maukkailta itse 

rakennetussa lehtimajassa. Jopa majan seinät maalasimme 

isoihin pahvilaatikoihin osaksi majaa. Pienten ryhmässä 

oli kolme majaa, joissa lapset innoissaan nukkuivat 

päiväunia muutamana päivänä. 

   Kotiin lähti vielä tästä ilon ja kiitoksen Sukkot-juhlasta 

Taivaan Isän Suukko.️

Halleluja! Pyhä Henki kosketti minua eräänä iltana sanoen: 

"Rauhassa minä käyn levolle ja nukun, enkä valvo." Samaan 

aikaan täytyin yliluonnollisella ilolla ja sain varmuuden, että 

parannuin unettomuudesta, jota oli kestänyt yli 3 kuukautta, 

jonka aikana en ollut nukkunut yhtään ilman unilääkkeitä. 

Pyhän Hengen kosketuksen jälkeen en ole tarvinnut enää 

unilääkettä, Kiitos Jeesus!

Minä pääsin th-kouluun Mikkeliin! Ihmeellistä! Kiitos Jeesus! 

Kiitos kun rukoilitte puolestani. Valintakokeessa tunsin 

selvästi rukouksen voiman. Myös monet ystäväni ja omaiset 

rukoilivat.

Hei Jan! Kiitos rohkaisevasta viestistä. Jumala puhuu -ohjelma 

saa minut usein kyyneliin ja iloon ja rohkaistun usein teidän 

opetuksistanne. Odotan sitä aina, se on minun 

jumalanpalvelukseni. Usein liikutun ja itku tulee, kun teidän 

opetus on niin ihanaa. Kiitos siitä teille ja Jumalalle!

Meillä on Adelen kanssa ensimmäinen viikko Agapessa 

takana. Kaikki on ollut paljon helpompaa kuin odotin! Adele 

on kiinnostunut ihan kaikesta, ja kotona hän muistelee 

aamupiiriä, perjantain retken keinua, eli uuden leikkipuiston 

hämähäkkikeinua, päiväunia, vaatteita, mitä hän puki 

päiväkotiin, ja ihan vaikka mitä. 

   

Hän on myös saanut rohkeutta uusiin asioihin. Esimerkiksi 

nykyään kotona hän haukkaa reilusti kovia ruokia kuten 

näkkäriä, kurkkua, paprikaa, kun hän ennenvain mutusteli 

pehmeitä hedelmiä ja pehmeää leipää tms. Lisäksi hänellä 

pysyy kotona nykyään lusikka omassa kädessä kuin 

liimattuna, eikä hän enää pyydä parin lusikan jälkeen, että 

'äiti auttaa'.

Tuntuu että minun pikkuiseni kasvoi isoksi, kun pääsi 

rauhalliseen ympäristöön, toisten lasten kanssa! Olen tosi 

kiitollinen. Vieläkin ihmettelen sitä että Agapessa on niin 

rauhallista ja hiljaista. Adele on niin siunattu, että hän pääsi 

hyvään ympäristöön kasvamaan ja kehittymään.

Iso kiitos Jeesukselle, ja kaikille jotka ovat töissä Agapessa.

Siunausta ja jaksamista!

T. Leena ja Adele taaperoinen

❤

 Tämän ajan keskellä tarvitsemme kaikki
Jumalan koko sota-asua, jotta voimme kestää ja 

pysyä pystyssä. Suosittelen katsomaan 
Jumala puhuu- sarjasta jaksot 408-421. 

Ne auttavat sinua varmasti!
www.tv7.fi/arkisto


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

