
Tämän haastavan ajan keskellä on hyvä tietää, että meidän 
Jumalamme ei muutu. Hänen hyvä tahtonsa meitä kohtaan ei 
myöskään muutu. Täällä kristillisessä koulussa ja 
päiväkodissa saamme joka päivä huomata, että Jumala on 
läheisesti kanssamme ja Hänen huolenpitonsa meitä kohtaan 
on jatkuvaa. Koronan ja kaiken muun keskellä me siis 
voimme hyvin.
   Tälle vuodelle Herra antoi minulle seuraavan rohkaisevan 
sanankohdan: ”Sillä minä tunnen ajatukseni, jotka minulla 
on teitä kohtaan, sanoo Herra: rauhan eikä turmion ajatukset; 
minä annan teille tulevaisuuden ja toivon.” (Jer. 29:11)
   Jo ennen tätä pandemiaa nuoret taistelivat tulevaisuuden 
uhkakuvia vastaan: ilmastonmuutos, luonnonvarojen 
ehtyminen ja luonnon saastuminen olivat alitajuisina huolina 
meillä kaikilla. Siksi tämä Sana on erityisen tärkeä lapsille ja 
nuorille juuri nyt, kun kaiken lisäksi joudumme vielä 
taistelemaan koronan tuoman pelon kanssa.
   Me teemme joka päivä työtä Suomen tulevaisuuden 
puolesta, koska teemme työtä lasten ja nuorten kanssa. Heille 
on tavattoman tärkeää ja jopa elintärkeää tietää, että 
Jumalalla on hyvät suunnitelmat heitä varten. Uusi 
raamatunkäännös sanoo: Minulla on omat suunnitelmani 
teitä varten… Juuri niin! Eli Jumalalla on edelleen omat ja 
hyvät suunnitelmat jokaiselle ja Hänessä meillä kaikilla on 
hyvä tulevaisuus, sillä Hän antaa meille tulevaisuuden ja 
TOIVON!
    Meidän tulee muistaa, että jokainen lapsi on Jumalan 
luoma ja jokaisella lapsella on siksi myös Jumalan luoma 
tarkoitus ja suunnitelma. Me emme ole evoluution oikkuja, 
vaan mittaamattoman arvokkaita Jumalan valtakunnan 
lapsia, joilla on jumalallinen kutsu ja tehtävä täällä maan 
päällä.  Sitä  kutsua  ja  tehtävää eivät mitkään tulevaisuuden 

uhkakuvat tai pandemiat voi muuttaa, sillä Jumala on aina 
kaikkien olosuhteiden yläpuolella.
   Siksi tämä työ on niin tärkeää, sillä ilman Jumalaa ja 
Jumalan valtakunnan näkökulmaa emme voisi rakentaa 
näille lapsille turvallista tulevaisuutta. Ilman Jumalaa 
olemme olosuhteiden ja ihmisten oikkujen armoilla ja silloin 
elämämme on kestämättömällä pohjalla. Mutta kun saamme 
rakentaa lasten ja nuorten elämää Jumalan Sanan perustalle, 
silloin heillä on tulevaisuus ja toivo, jota ei mikään voi 
horjuttaa.
   Sinäkin, rakas tukijamme saat ottaa kiinni tästä 
lupauksesta. Jumalalla on hyvät suunnitelmat ja tulevaisuus 
myös sinulle. Muista, että Jumalalle eivät mitkään olosuhteet, 
huolet, haasteet ja vaikeudet ole ongelmia. Eivät edes sinun ja 
minun virheet ja synnit estä Jumalan hyvää tahtoa ja kykyä 
tehdä uutta. Jumala antoi tämän lupauksen Israelin kansalle, 
kun he olivat omasta syystään orjina pakkosiirtolaisuudessa. 
Silti Jumalan armo ja hyvyys ei heistä väistynyt. Eikä se väisty 
sinustakaan!
 Kiitos, että olet kanssamme toteuttamassa tätä näkyä. 
Arvostamme suuresti tukeasi ja rukouksiasi. Pitäkäämme 
katseemme Jeesuksessa, joka on yhteisen uskomme alkaja ja 
täyttäjä ja menkäämme rohkeasti eteenpäin!
  ”Sentähden, kun meillä on näin suuri pilvi todistajia 
ympärillämme, pankaamme mekin pois kaikki, mikä meitä 
painaa, ja synti, joka niin helposti meidät kietoo, ja 
juoskaamme kestävinä edessämme olevassa kilvoituksessa, 
silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään, Jeesukseen, joka 
hänelle tarjona olevan ilon sijasta kärsi ristin, häpeästä 
välittämättä, ja istui Jumalan valtaistuimen oikealle puolelle. 
Ajatelkaa häntä, joka syntisiltä on saanut kärsiä sellaista 
vastustusta itseänsä kohtaan, ettette väsyisi ja menettäisi 
toivoanne. ”(Hepr. 12:1-3) 



Tänään kirjoitan Sinulle.  Tiesitkö miksi voit olla 

turvallisella mielellä, ja täysin rohkea?  Koska sinua 

ympäröi liuta aikuisia, jotka koko sydämestään tahtovat 

sinulle hyvää. 

Me olemme joukko isiä, äitejä, mummeja, vaareja, 

pastoreita ja opettajia, jotka jatkuvasti teemme työtä sen 

eteen, että sinä kaikessa menestyt ja onnistut, että pysyt 

terveenä ja että sielunelämäsi ja sydämesi kukoistaa ja voi 

hyvin. 

Et tule koskaan olemaan yksin, vaan tulet aina olemaan 

meidän kaikkien hyvän tahdon, avun, tuen ja rohkaisun 

kohde. Aina.

Tällainen on myös taivaallinen Isäsi.  Hän on pelkästään 

hyvä Isä, ja hän ei koskaan muutu. Oli tilanne elämässä ja 

maailmassa mikä tahansa, hän sanoo nyt ja tulee aina 

sanomaan: 

”Rakkaani, minä toivotan sinulle, että kaikessa menestyt 

ja pysyt terveenä, niin kuin sielusikin menestyy ” 
(3. Joh 1:2). 

Luethan tämän raamatunjakeen usein ja hitaasti, jotta se 

täyttää kaikki ajatuksesi ilolla ja turvalla, jotta uskallat 

valloittaa oman elämäsi täydellä rohkeudella.

Rakastamme sinua!

Joy     



Olen kuluneen lukuvuoden ajan saanut 

kunnian toimia koulunkäynninohjaajana 

täällä koulussa. Voin rehellisesti todeta, 

etten ole koskaan nähnyt vastaavanlaista 

työpaikkaa, saati sitten koulua. 

   Pyhän Hengen läsnäolo todella lepää 

tämän koulun yllä. Useasti olen ollut 

kyynelissä Jumalan hyvyydestä ja rakkau-

desta näitä oppilaita ja koko koulua 

kohtaan. Täällä eletään rakkaudesta, roh-

kaisusta, ilosta ja lempeydestä käsin. 

Monesti olen miettinyt, millainen oman 

elämäni tie olisi ollut, jos vain olisin saanut 

käydä vastaavanlaista koulua. 

    Täällä jokainen oppilas tulee nähdyksi ja 

kuulluksi omana itsenään ja takuulla tietää 

olevansa arvokas ja rakastettu.  Jokainen 

tietää kykenevänsä elämässään mihin 

vain, kun vain pysyy läheisessä suhteessa 

taivaan Isään. 

   Täällä todella toteutuu käytännössä 

Jeesuksen tärkeät sanat ja koulun näky: 

”Rakastakaa toisianne, niin kuin minä olen 

teitä rakastanut.”
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PÄIVÄKODIN PRINSESSAT

”Koulun ison tilan keskeltä lähti ison puun runko, joka meni 
katon läpi siten, että ei näkynyt mitä siellä ulkopuolella on."
    Tälle näylle tuli selitys: "Suhen koulu on kuin iso, elävä puu, 
jossa on paljon paksuja oksia. Näistä lähtee pienempiä, 
monenlaista hedelmää kantavia oksia. Nämä hedelmät ovat 
erityyppisiä Jumalan valtakunnan hedelmiä." 
    Elävä puu tarkoittaa eri asiaa kuin Elämän puu, sillä tämä 
elävä puu saa itse elämänsä suoraan Elämän puusta, joka on 
Jeesus. Vain Jumala tietää millainen tämä elävä puu on, sillä me 
ihmiset emme näe emmekä ymmärrä millaisen siunauksen 
Jumala vaikuttaa koulun kautta, eli me näemme hyvin vähän. 
Sillä kun nämä monenlaiset hyvät hedelmät putoavat hyvään 
maahan, kasvaa uusia eläviä puita, jotka ovat eri tyyppisiä, 
mutta Jumalan samoin siunaamia, kuitenkin erilaisia. Jumala ei 
kopioi.

Pitkän välkän jälkeen mentiin 1-2. luokkaan. Siellä oli 
esityksiä. Minun mielestäni paras oli Emmanuelin 
nukketeatteriesitys. Oli räppi ja tanssi ja viulu-pianomusa 
ja paljon muuta. Sitten me saatiin paljon herkkuja. Mä 
jemmasin taskuun. Sitten koulu loppu.    

Josua 3. lk

Perjantaina ruokavälkän jälkeen me mentiin 1-2. luokkaan 
esittämään vappuesityksiä. Ne oli hienoja, varsinkin 
Jessien ja Aavan ”Poliisin uni” näytelmä oli tosi hieno. 
Näytelmien jälkeen me otettiin valokuva, kun kaikilla oli 
hienot asut. Mä olin joku seilori/merityttö, jos kiinnostaa. 
Sen jälkeen syötiin herkkuja. Ne oli tosi hyviä.

Venla 4. lk

Lämmin kiitos ohjelmastanne Jumala puhuu! Se tarjoaa 
valtavasti lohtua, rohkaisua, tervettä ajattelutapaa ja viisautta 
elämän moninaisten haasteiden keskellä.

Mä oon ollut uskossa pitkään, mutta nyt huomaan että etäällä 
Herrasta. Ja Jumala-kuva on ollut pelon, sääntöjen ja 
rangaistuksenuhan alainen,  vaikkakin kyllä Jumala on ollut 
mun turva ja tuki ilman muuta. Mutta kyllä Jumala on 
puhutellut mua teidän ohjelman kautta ja moni asia on 
muuttunut: oltiin avioeron partaalla, talo melkein myynnissä, 
mies burnoutissa ja melkein työtön ja monta muuta asiaa...ja nyt 
nämä asiat ovat saaneet uuden suunnan ja mun sisäinen 
rauhattomuus on rauhoittunut. Raamatun lukeminen 
kiinnostaa jälleen pitkän tauon jälkeen. Mulla on hyvä olla, 
Herra on hyvä, ja Hän on mun puolella! Herralle kiitos!

Katselin Jumala Puhuu-ohjelmaa. Joy ja Jan Cedercreutz 
rukoilivat katsojille terveyttä vedoten Sanan kohtaan: Markus 
16:18. Olen sairastanut koko talven. Tuon rukouksen jälkeen, 
jonka sain uskossa vastaanottaa, tunnen itseni terveeksi! Jaksoin 
siivota ym. kotityöt tehdä ja tänään olin mieheni kanssa 1,5 km 
kävelylenkillä! Pidän tätä Sanan lupauksen toteutumisena ja 
ihmeenä! Kiitos Herralle! Uskoa vahvistavaa.  Siunausta teille 
ja rakkaat terveiset kaikille TV7:n väelle.

Agape-keskus ja Kristityt yhdessä ry  ovat  aloittaneet 
Radio Deillä uuden opetussarjan kasvatuksesta. 

Sarja haluaa auttaa ja tuoda viisautta kasvatukseen 
kristillisestä näkökulmasta. Ohjelmaan voi lähettää omia 

kasvatusaiheisia kysymyksiä osoitteeseen: 
palaute@radiodei.fi

Tiistaisin klo 16:30 ja uusintana perjantaisin 21:40!
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