
Tuhannet kiitokset taas kaikesta tuestanne. Olemme 

todella otettuja jokaisen tukijan uskollisuudesta ja

halusta auttaa ja tukea meitä. Teidän panoksenne on 

meille todella suureksi rohkaisuksi.Tänä syys-

lukukautena jouduimme taas venyttämään uskoamme, 

kun yhtäkkiä saimme tietää, että uusi 3-4. luokan 

opettajamme ei henkilökohtaisista syistä sittenkään 

pääsisi aloittamaan meillä. Koulun alkuun oli vain 

muutama viikko.     

    Tuntuuko sinusta, että Jumala ei näytä vastaavan? 

Tuntuuko, että rukouksesi kaikuvat kuuroille korville ja

muutosta ei näy? Näin monesti tilanteet meistä näyttä-

vät. Totuus on kuitenkin toinen. Jumala kuulee meitä 

aina, kun rukoilemme. Hän ei ole Jumala, joka sattu-

manvaraisesti kuulee, vaan Isä, joka aina kuulee. 

Johannes kirjoittaa tästä rohkaisevasti ensimmäisessä 

kirjeessään: ”Ja tämä on se uskallus, joka meillä on 

häneen, että jos me jotakin anomme hänen tahtonsa 

mukaan, niin hän kuulee meitä. Ja jos me tiedämme 

hänen kuulevan meitä, mitä ikinä anommekin, niin 

tiedämme, että meillä myös on kaikki se, mitä olemme 

häneltä anoneet.” 1. Joh 5:14-15

    Kun rukoilet esim. taloudellista apua, ihmissuhteisiin 

apua, läheisen pelastumista tai parantumista, Jumala 

kuulee sinua, koska nämä ovat Hänen tahtonsa mukaisia 

rukouksia. Kun Daniel rupesi etsimään Jumalaa ja 

paastoamaan Israelin kansan puolesta, enkeli ilmestyi 

hänelle useamman viikon kuluttua ja sanoi: "Älä pelkää, 

Daniel, sillä ensimmäisestä päivästä asti, jona sinä tai-

vutit sydämesi ymmärrykseen ja nöyryyteen Jumalasi 

edessä, ovat sinun sanasi tulleet kuulluiksi; ja sinun 

sanojesi tähden minä olen tullut.” Dan. 10:12

    Huomaatko? Ensimmäisistä sanoista lähtien Jumala oli 

kuullut Danielia! Sama pätee sinuun. Heti kun rukoilet, 

Jumala alkaa toimia ja vaikka et näkisi mitään muutosta, 

on Jumala jo kuullut ja vastaus on jo tulossa. Näin kävi 

meillekin opettajaa etsiessämme. Viikkoa ennen koulun 

alkua sain yhteydenoton kolmelta eri miesopettajalta, 

jotka kaikki olivat kiinnostuneet tulemaan meille töihin. 

Ajattele! Kolme opettajaa ja vielä miesopettajia, joita ei 

suinkaan ole liikaa tarjolla! Aleks tuli meille 3-4-luokan 

opettajaksi ja Timo liikunnanopettajaksi!

    Ota siis toinen asenne kaikkiin niihin asioihin, joita olet 

rukoillut. Tee kuten Johannes ja usko jo saaneesi. Älä enää 

rukoile samoja asioita uudestaan, älä epäile, äläkä 

luovuta, vaan ala kiittää! Jumalan Sanan mukaan Jumala 

on jo kuullut ja alkanut toimia ja sen takia voit 

luottamuksella kiittää, koska uskossa sinulla on jo kaikki 

se, mitä olet Häneltä anonut! 

 ”Usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, 

ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy.” Hepr. 11:1 ja 

siksi on niin tärkeää, ettet menetä toivoasi, vaikka et heti 

näe tulosta. Pidä vain rohkeasti uskosi Jumalaan, kiitä ja 

luota Jumalaan ja Hänen Sanaansa. 

Kiitollisin terveisin, 

Jan



Tämän päivän aamunavauksessa Jan painotti, miten Herra 
kuulee rukouksemme. Näin tapahtui minulle hyvin 
konkreettisesti elokuun alussa. Muutimme vaimoni kanssa 
Helsinkiin vuosi sitten syksyllä vaimoni uuden työn 
innoittamina. Seuraavan talven aikana toimin Helsingin 
kaupungin eri kouluissa sijaisena. Aika oli opettavaista, 
mutta huomasin, miten jatkuva tutustuminen uusiin 
oppilaisiin, henkilökuntaan ja käytäntöihin oli väsyttävää 
lyhytaikaisissa sijaisuuksissa. Kesän aikana ostimme 
asunnon, ja ymmärsin, että tarvitsin lainanmaksuun ja arjen 
tarpeisiin vakituisen toimeentulon.   
   Noin kaksi viikkoa ennen lukukauden alkua olimme 
mökillä vaimoni kanssa. Päätin, että asiaa piti rukoilla, ja niin 
rukoilimme yksinkertaisen rukouksen, jossa pyysimme, että 
Herra järjestäisi työpaikan syksylle. Seuraavana päivänä 
vaimoni huomasi Facebookin kautta ilmoituksen, jossa 
etsittiin opettajaa. Ilmoituksen laittaja kuvaili koulua Suomen 
parhaaksi kouluksi, joten kiinnostukseni heräsi ja pian soitin 
koulun rehtorille. Seuraavan viikon alussa painelin rehtorin 
puheille, ja viikon aikana sovittiin, että voisin aloittaa 3-4 
luokan opettajana. VAU. Sydämellisiä, innokkaita, älykkäitä, 
uteliaita, kykeneviä, kohtaavia ja kuuntelevia - tässä 
muutama sana, jotka nousevat mieleen luokastani ja 
kollegoistani.  
    Herra siunasi minua juuri sopivan kokoisella ja tyyppisellä 
luokalla ja innostavalla opetusympäristöllä. Olen erittäin 
kiitollinen Hänelle siitä.  Vaikka alussa on opettajan ja 
oppilaiden välistä, tutustumiseen kuuluvaa ihmettelyä ja 
‘hiomista’, on ihana huomata, että jokainen viikko tuo uusia 
mahtavia kokemuksia, oppimista ja yhteyttä. Näitä on kiva 
pureskella ja ihmetellä sitten aina koulupäivän jälkeen. 
  Sitten muutama lause itsestäni. Synnyin Helsingissä 
suomalais-englantilaiseen perheeseen ja olenkin aikamoinen 
kahden maan kasvatti. Muutimme Etelä-Englantiin Torquay-
nimiseen kaupunkiin ollessani teini-ikäinen. Siellä olin 
mukana paikallisen seurakunnan toiminnassa, Englannissa 
opiskelin myös kuvataiteen opettajaksi. Vapaa-ajallani 
viihdyn taiteen ja musiikin tekemisen parissa, kesäisin minut 
voi löytää myös golf-kentältä. Kiitos teille vanhemmille, 
koulun hallitukselle, kollegoilleni ja oppilaille, sekä kiitos 
Herralle!  Hyvää loppuvuotta kaikille!

Aleks Kääriäinen



- Täällä saa kavereita helposti, täällä on hyvä ja turvallinen 
olo sekä hyvä ilmapiiri ja ok ruoka.
Carl yläkoulusta
- Koulun näkyvin hedelmä kotona on lapsemme hyvä 
käytös ja kiitollisuus. Alakoululaisen isä
- Joka perjantain kohokohta on mun oppilaat! Koulu ja tämä 
yhteisö on minulle kuin toinen vähän isompi perhe. 
Kässäope
- Liikunnassa sulkapallo on ollut kivaa. Lempiruokani täällä 
koulussa on tonnikalapasta. Jouluesityksen suunnittelu ja 
tanssiharkat ovat olleet hauskaa – KAIKKI on HYVÄÄ. 
Aava alakoulusta
- Hyvää koulussa: kaverit, välkät, tää koulu on ihan kiva! 
Yläkoululainen poika
- Mun lempiruoka koulussa on lasagne. Liikunnassa sulka-
pallo on kivaa. Tää koulu on pieni ja täällä on hyvä Jumalan 
läsnäolo. 
Matias yläkoulusta
- Koulun parhaita puolia: Spagetti, Zippy-puisto, ilmapiiri, 
MAAILMAN PARAS REHTORI, opettajat, yhteys, karkit, 
ihmiset, Jumalan rakkauden läsnäolo. 
6- luokkalainen
- Lempiruokani koulussa on kanaviillokki. Tämä on kiva 
työpaikka, kun työyhteisö on pieni. 
Marisa-kokki
- Syksyn mieleenpainuneita hetkiä: luokkamme jätski-reissu 
Triplaan, kirjastokäynnit, Kahootin pelaaminen ja retkipäivä 
Sealifeen. 
Daniel alakoulusta
- Puukässässä elektroniikka on ollut kivaa! 
Nino alakoulusta
- Lempiruokani koulussa on pizza. Yläkouluun siirtyminen 
on tuonut lisää vapautta. Zippy-puistossa kohtasin 
korkeanpaikankammoni head-on! Kotitaloudessa syöminen 
on ollut kivaa! Koulussa on rauhallista, eikä niin paljon 
kiusaamista kuin muualla. Lämpimät suosittelut :) 
Alex yläkoulusta
- Lempiruoka: spagetti. Emmanuel alakoulusta
- Zippy-puistossa oli kivaa! Ja tanssiharkat joulujuhlaesi-
tystä varten ovat olleet kivoja! Sabina alakoulusta
- Lempiruokani on ehdottomasti kalakeitto! Lempiaineeni 
opettaa on historia... Ja kemiaa, koska siinä oppii itsekin 
uutta. Ja kaikkein parasta täällä on, että Herra on mukana. 
Jan-rehtori

Rakkaus maistuu omenalta, mansikalta makoisalta,
Rakkaus maistuu pehmeältä, lämpöiseltä, turvaisalta.
Rakkaus on kuin suuret virrat,virkistävät, virvoittavat.
Rakkaus pyyhkii kaikki pelot, nostaa minut ilon maahan.

Mistä löytyy aito rakkaus, sammumaton, loppumaton?
Missä on sen asuinpaikka, voinko löytää sinne tien?
Kyllä voin! Tie auki on, Kristus ovi ikuinen.
Astun sisään, astun heti, valon maan mä nähdä saan.
Jeesus tie on taivaaseen, Isän syliin, rakkauteen.
Rakkaus maistuu hunajalta, rakkaus maistuu ihanalta.

Joy



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

Päiväkodin uusista lapsista yksi on 5-vuotias Abigel-tyttö. 
Muutama viikko sitten Abigelin äidin hakiessa tytärtään äiti 
sanoi: ”Minun täytyy kiittää teitä! Katsos, minä ja mieheni 
tulemme ei-kristityistä perheistä emmekä siksi ole oppineet 
siunaamaan ruokaamme. Tahdoimme opettaa sen lapsil-
lemme, mutta arjen keskellä olemme unohtaneet sen.
Mutta nyt tyttäremme opettaa meitä siunaamaan ruoan, koska 
on oppinut sen täällä!
     Tänä aamuna hän ei alkanut syödä, istui vain aamupalan-sa 
edessä pöydän ääressä. Ihmettelin, mitä hän tekee, koska hän 
on yleensä hyvin nälkäinen aamuisin. Kysyin, ja tyttöni 
vastasi, että meidän on ensin siunattava ruoka! Niin siuna-
simme ruoan, ja hän alkoi syödä. Eli kiitos! Koska olette 
päiväkodissa opettaneet häntä siunaamaan ruoan, hän opettaa 
nyt koko perhettämme tekemään saman!”
      Tämä on ihana esimerkki siitä, miten vastaanottavaisia 
lapset ovat ja kuinka se, mitä saamme kylvää lasten sydämiin, 
tulee siunaukseksi heidän perheilleenkin.

Maria

Kiitos rukouksista. Jeesus on auttanut ihmeellisesti ja vastan-

nut rukouksiin. Poikani varvas leikattiin ja se parantui ennä-

tysajassa! Kiitos Jeesus! Ja toinen valtavan ihana kiitosaihe on, 

että olen alkanut löytää läheistä suhdetta Isän kanssa. 
   Tällä viikolla yhtenä yönä heräsin ja aloin taas lukea Janin 

kirjoittamaa kirjaa ”Pyhä Henki, Jumala meidän kanssamme”, 

jossa konkreettisesti opetetaan kuinka kuulla Jumalan ääni ja 

oppia tuntemaan Hänet. Olen lukenut kaikki viisi kirjaa 

monta kertaa, mutta en kuitenkaan ollut vielä täysin oppinut, 

kuinka kuulla Isän ääni, mutta nyt se tapahtui. Se oli niin 

ihmeellistä! Ja Isä puhui... jotain niin käsittämättömän 

kaunista... Isä sanoi: ”Olet minun silmäteräni, rakas tyttäreni. 

Kätteni hipiään olen sinut piirtänyt, sinun muurisi ovat aina 

edessäni. ”Se oli niin hoitavaa. 
   Vaikka olen lukenut tämän monta kertaa Raamatusta, niin 

tämä, kun Isä sanoi sen, oli jotenkin niin läpimurtavaa, 

mullistavaa. Se todella lävisti minut. Varsinkin sanat ”Olet 

minun silmäteräni.” Olen viime vuosina paljon kipuillut 

lapsuuden ynnä muiden tapahtumien vuoksi, jotka ovat 

satuttaneet minua ja olen tuntenut itseni eriarvoiseksi. Mutta 

nyt Isä sanoo minulle, että OLET MINUN SILMÄTERÄNI! Ja 

se on koko ajan mielessäni. Nyt kuljen vaan leveä hymy 

kasvoillani ja kuulen sekä tietämällä tiedän, että Olen Isän 

tyttö ja Hänen  silmäteränsä! 

                           ❤

Kiitos ohjelmasta ja kirjoista! Ne ovat auttaneet minua 

valtavasti uskon tiellä! Katson joka ikisen Jumala puhuu -

ohjelman, ja jakson, Kenelle Siunaus kuuluu, 5. Moos. 28:1-14 

katsoin kolme kertaa! Se oli niin ihana jakso ja te olette niin 

ihania!   

                           ❤

Ohjelmanne ja Janin kirjat ovat todella tärkeitä minulle. 

Luulin, että olin kirouksen alainen, niinkuin Eeva ja Aadam, 

nyt tiedän, että joka hetkeni on siunattu. Ja, että Jumala 

rakastaa minua aivan älyttömästi ja on antanut minulle 

elämän, koska Hän tahtoo, että elän merkityksellistä elämää 

Hänen johdatuksessaan. Tämä on tärkeätä minun tietää. Se 

antaa paljon rohkaisua!
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