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Tuhannet kiitokset uskollisista rukouksistanne sekä  

taloudellisesta tuestanne. On valtava siunaus tietää, että 

työtämme kannetaan niin vahvasti rukouksessa. Sen arvoa ei 

voi mitata rahassa. Tällä kertaa haluankin rohkaista 

rukoilemaan. Tässä ajassa moni pelkää, murehtii ja pohtii 

mitä tuleman pitää. On aivan luonnollista, että reagoimme 

näin, mutta meitä ei ole kutsuttu pelkäämään tai vain 

odottamaan, mitä tuleman pitää; meidät on kutsuttu 

vaikuttamaan ja muuttamaan asioita rukouksen voimalla!
   Psalmissa 11:3 sanotaan: ”Kun peruspylväät murretaan 

maahan, mitä voi vanhurskas tehdä?" Näin koronan ja sodan 

uhan keskellä meistä voi todella tuntua tältä. Mitä me muka 

voimme kaiken tämän keskellä tehdä? Raamattu antaa meille 

vastauksen: ”…vanhurskaan rukous voi paljon, kun se on 

harras.” (Jaak. 5:16). Älä siis anna olosuhteiden tai minkään 

uutisen pelottaa sinua niin että lamaannut tai masennut. 

Jumalan valtakunta ei järky ja me olemme Jumalan 

valtakunnan kansalaisia!
    Täällä koululla ja päiväkodissa saamme jatkuvasti nähdä, 

miten Jumala hoitaa asioita ja vie meitä koko ajan eteenpäin. 

Vaikka kohtaamme erilaisia haasteita, saamme koko ajan 

nähdä, miten kaikki järjestyy. Jumalan voima ja huolenpito 

eivät muutu maailman menon mukaan, vaan Hän pysyy aina 

uskollisena. Mutta mitä haasteellisemmaksi aika käy, sitä 

enemmän erotamme aikaa rukoukseen.

Jumala on ihmeellinen! Tunsin nettiä selatessani, että Jumala 
kehoitti menemään TV7 -sivulle. Menin sivulle ja heti silmiin 
"hyppäsi" tämä jaksonne. Sanoma oli täysin kuin tehty minulle, 
pieniä yksityiskohtia myöten. Sain olla Herran käsittelyssä 
ohjelman aikana ja nyt tunnen oloni todella kevyeksi. 
Ohjelman jälkeen piti ihmetellä vähän aikaa, että mitä äsken 
oikein tapahtui.  Tältäkö vapaus todella tuntuu?! Kaikki 
kunnia ja ylistys Jumalallemme. Amen.

Kiitosaihe: Kirjoittelin kesällä läheisriippuvaisuuden para-
nemisen puolesta. Sananne avulla, rohkaisulla oli iso merkitys 
ja olen saanut kokea vapauden. Isän rakkaus on korvaa-
matonta.

ISO kiitosaihe ohjelmistanne, jotka antavat hyviä ja simppeleitä 
rukousneuvoja ja lohtua tähän aikaan, "kun maailma ympärillä 
pauhaa".

Tulin huhtikuun alussa Suur-Helsingin kristillisen koulun 
6. luokalle. Olin aiemmin täällä 1.-2. luokalla, kunnes 
muutettiin 2018 Lappiin perheeni kanssa. Se aika oli sitä, 
että todella mietin kuka olen ja kuka Jumala on. Sain 
onnekseni tulla käymään aina Suur-Helsingin kristillisessä 
koulussa, kun käytiin Etelä-Suomessa piipahtamassa. Aina 
oli suuri ilo, kun kuulin että pääsen taas viikoksi tänne 
kouluun!
   Tunsin, kuinka Jumalan läsnäolo oli mukana 
aamunavauksissa, joita Rexi ja muut opettajat pitivät. Opin 
joka päivä uutta Jumalasta tässä koulussa ja se oli 
supermahtavaa! Kun lähdimme sitten taas Rovaniemeä 
kohti, oli aina surullista. Tiesin kuitenkin, että tää koulu ei 
katoa eikä myöskään Jumala! 
   Mä en voi sanoin kuvailla, miten kiitollinen oon tästä 
koulusta ja Jumalan läsnäolosta täällä! Tulee itku silmään, 
kun olen niin  kiitollinen, että pääsin tähän kouluun 
takaisin. En haluaisi edes lähteä koulusta kotiin 
koulupäivän jälkeen. Täällä on niin turvallinen ja rakastava 
ilmapiiri. Ruokakin on superhyvää ja  keittäjille iso 
KIITOS! Teette superhyvää työtä!

Teresa Liukkonen, 6.lk

Tähän haluan rohkaista sinuakin. Ota kaikki murheesi ja 

haasteesi ja vie ne Herralle. Erota aikaa rukoukseen niin, että 

todella saat purkaa lastisi Herralle ja saat uutta voimaa ja 

rohkeutta jatkaa eteenpäin. Rukous ei ole suorittamista, vaan 

ajan viettämistä ja seurustelemista Jumalan kanssa. Isä on 

kiinnostunut sinusta ja välittää sinusta enemmän kuin 

luuletkaan. Hän kuuntelee, kun rukoilet, välittää huolistasi ja 

vastaa rukouksiisi.
    Jos rukouselämä on ollut sinulla taka-alalla, niin rohkaisen 

sinua laittamaan sen nyt etualalle. On aika ottaa kiinni siitä 

aseesta, joka toimii kaikissa olosuhteissa ja kaikkina aikoina. 

On aika rukoilla Suomen puolesta, päättäjien puolesta, 

Ukrainan ja Venäjän puolesta, oman perheen ja suvun 

puolesta. Me voimme todella aina tehdä jotain, koska 

voimme aina rukoilla. Vanhurskaan rukous voi paljon ja 

meidän yhteiset rukouksemme vaikuttavat vielä enemmän. 

Jokaisen rukous on tärkeä ja tyylillä ei ole väliä. Rukoile 

kielillä tai ymmärryksellä tai ihan millä tavalla vain haluat. Ja 

muista, että yhdenkin ihmisen rukous voi muuttaa 

kansakuntien kohtaloita. Sen näemme Raamatusta mm. 

Aabrahamin, Danielin ja Elian elämässä. Nyt ei ole aika 

pelätä, murehtia tai odottaa tulevaa, vaan nyt on aika 

rukoilla!

Siunaavin terveisin,

Jan-rehtori

Ulkoilun riemua: lumipallotorniennätys



Rauha. Alkukielessä sana on Shalom.
 
Shalom on yksi Raamatun kauneimmista sanoista, joka 

paljastaa meille pilkahduksen Taivaan ihmeellistä hyvyyttä. 

Shalom tarkoittaa turvaa, eheyttä ja onnea. Se tarkoittaa 

ystävällisyyttä, hyvinvointia ja rikkautta, terveyttä ja rauhaa.

On olemassa ruhtinas, päällikkö, kapteeni, kenraali, 

ihmeellinen johtaja ja prinssi.

Jeesus on hänen nimensä, ja hän on se, joka tuo meille rauhan. 

Rauhan sydämeen, rauhan ihmissuhteisiin, rauhan 

perheeseen ja maahamme, rauhan jopa koko maailmaan.

Tänään saan avata sydämeni oven ja sanoa: Tule, Herra 

Jeesus. Ole elämäni herra ja kuningas.

Silloin hänen shalom-rauhansa vuotamalla vuotaa sisälle 

koko elämääni. Tulvii kotiini, täyttää kouluni ja päiväkotini, 

työpaikkani, kirkkoni ja jopa koko maani.

Saan hänen hengessään ja voimassaan rukoilla ja antaa tämän 

shalom-rauhan vuolaasti virrata, täyttää ja tulvia myös 

Ukrainaan, Venäjään, Kiinaan ja jokaiseen paikkaan, jossa 

Häntä kaikkein eniten tarvitaan. Jeesuksen nimessä 

puhumme ja julistamme rauhaa, jatkuvasti ja kokoajan, 

väkevästi yhdessä.

Syvyys syvyydelle huutaa: Tule, Herra Jeesus. Tule, rauhan 

ruhtinas. Tule sydämeeni, tule kotiini, tule maahani, tule 

maailmaan.

Joy

Agape-päiväkodissa on perinteisesti 

juhlittu Raamatun juhlia. Maaliskuussa 

vietimme Purim-juhlaa. Saimme kuulla 

Esterin kertomuksen, jossa hän rohkeasti 

lähestyi kuningasta pahaa Haamania 

vastaan. 

    Aina, kun lapset kuulivat kertomuksesta 

Haamanin nimen, he soittivat soittimia. 

Teimme kertomuksen pohjalta näytelmän. 

Koska niin moni tyttö halusi olla Ester, se 

esitettiin kolmekin kertaa. Iso naurun-

remakka tuli, kun Haaman vangittiin 

lopuksi.

   Pidimme myös Purim-naamiaiset. Niissä 

syötiin herkkuja ja leikittiin Ester ja 

kuningas -leikkiä. Myös Agapen pienim-

mät olivat naamiaisasuissa ja vietimme 

yhteisen hetken asuja esitellen ja lau-

loimme Jippii-laulun ”Me tahdomme 

nähdä Jeesuksen”.

Anne Rehvonen

Minulla on ollut ilo ja kunnia olla 
auttamassa koululla nyt noin kuukauden 
verran kaikenlaisissa päivittäisissä aska-
reissa. Minut on yllättänyt se, miten 
pienelläkin olen pystynyt auttamaan, ja 
kuinka se on ollutkin valtava siunaus ja apu 
sekä koulun henkilökunnalle että myös 
oppilaille. Ilman mitään kummempaa 
osaamista tai koulutusta olenkin voinut olla 
suuresti avuksi. 
   Se, että olen saanut olla helpottamassa 
opettajien päiviä, jotta he saisivat pitää edes 
hetken hengähdystauon ja keskittyä 
kaikista tärkeimpään eli lapsiimme, on 
antanut myös minulle paljon. On ihana 
tehdä jotain, millä oikeasti on merkitystä ja 
vaikutusta lapsiimme ja heidän sekä koulun 
tulevaisuuteen. Nämä ihmiset, jotka 
päivittäin lapsiamme opettavat, ohjaavat ja 
pitävät huolta, tekevät sen kyllä niin 
suurella sydämellä, rakkaudella ja antau-
muksella! Tämä koulu, missä lapsemme 
saavat kuulla Jumalan Sanaa joka päivä 
sekä oppia ja kasvaa Herran läsnäolossa, on 
niin valtava siunaus täällä Suomessa, että se 
ansaitsee kaiken tukemme ja apumme!
   Haluankin nyt rohkaista kaikkia olemaan 
Agape-keskukseen yhteydessä, jos koet, 
että haluaisit olla jotenkin avuksi ja jos 
pystyisit vaikka edes puoli tuntia päivästäsi 
antamaan joko työpäivän aikana tai vaikka 
työpäivän päätteeksi silloin tällöin. Sinun ei 
tarvitse olla mikään erikoisosaaja - riittää, 
että haluat auttaa.

”Meidän velvollisuutemme on siis antaa 
heidänlaisilleen tukemme, jotta mekin 
osallistuisimme työhön totuuden hyväksi.” 
(3 Joh 1:8)

“…missä minä olen, siellä on myös minun 
palvelijani oleva. Ja jos joku minua palvelee, 
niin Isä on kunnioittava häntä.” (Joh 12:26)

Sini Seay!


