
Englannin kirkon helatorstaista 
helluntaihin -rukoushaaste leviää 
Suomeen. Kristuspäivä on yksi 
taustayhteisöistä.  

”En muista olleeni koskaan elämässäni mu-
kana missään, missä olisin aistinut Hengen 
työn yhtä selvästi”, toteaa Canteburyn ark-
kipiispa Justin Welby Tulkoon Sinun Val-
takuntasi -rukousliikkeen englanninkielisil-
lä sivuilla. Hänen aloitteestaan vuonna 2016 
alkanut rukous Pyhän Hengen tulemisen ja 
ystävien uskoontulon puolesta on kasvanut 
yli 170 maahan ulottuvaksi, ekumeeniseksi 
rukousliikkeeksi. Kampanja kutsuu kristitty-
jä pyhittämään helatorstain ja helluntain väli-
sen ajan rukoukselle.

JUURET RAAMATUSSA
”Mutta te saatte voiman, kun Pyhä Henki 
tulee teihin, ja te olette minun todistajani - 
- maan ääriin saakka.” Kun hän oli sanonut 
tämän, hänet otettiin ylös. - - He palasi-
vat Jerusalemiin ja - - pitivät kaikki yhtä ja 
rukoilivat lakkaamatta yhdessä. Kun sitten 
koitti helluntaipäivä, he olivat kaikki yhdessä 
koolla. - - He tulivat täyteen Pyhää Henkeä - 
- ja uskovien joukkoon tuli sinä päivänä lisää 
noin kolmetuhatta henkeä. Apt. 1–2

Jumala ei vuodattanut Pyhää Henkeä tyh-
jiöön vaan Jeesuksen seuraajien keskinäiseen 
yhteyteen, itse asiassa keskelle kymmenpäi-
väistä rukouskampanjaa! Läpi Raamatun Ju-
mala toimii yhteistyössä ja vuorovaikutukses-
sa ihmisten kanssa. Mitä tapahtuisikaan, jos 
me ”pitäisimme yhtä ja rukoilisimme lakkaa-
matta yhdessä”?

SYVÄ PERINNE
Apostolien teoissa kuvattua rukousta on jat-
kettu läpi vuosisatojen. 

– Helatorstaista helluntaihin on rukoil-
tu kirkon ja maailman puolesta Pyhän Hen-
gen vuodattamista ja evankeliumin leviämistä 
odottaen, esittelee Suomen anglikaaniseura-
kunnan kirkkoherra Tuomas Mäkipää. – Tul-
koon Sinun Valtakuntasi liittyy tuohon jatku-
moon ja kirkkovuoteen modernein muodoin. 

– Nykypäivänä monien hengellinen elämä 
on ohutta.  Kampanja antaa mahdollisuuden 
löytää oman tavan rukoilla tai harjoittaa kris-
tillistä mietiskelyä.

JOUSTAVAT MUODOT
Tulkoon Sinun Valtakuntasi -rukousta voi to-
teuttaa yksilönä, perheenä ja seurakuntana. 
Kampanjan aikana 21.—31.5. verkossa jul-
kaistaan virikemateriaalia rukoukseen kaikilla 
näillä tasoilla, tänä vuonna ensi kertaa myös 
suomeksi.

– Kampanja skaalautuu tyyliltään ja kool-
taan erilaisten seurakuntien käyttöön, koska 
sitä voi toteuttaa monin eri tavoin. Englannin 
kirkossa se tuo korkeakirkolliset ja karismaa-
tikot yhteiseen rukoukseen omilla tyyleillään, 
kuvaa Mäkipää rukousliikkeen vahvuutta.
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Tulkoon Sinun Valtakuntasi!

Verkosto istutti 
uuden yhteisön11Oletko löytänyt 

armolahjasi?8

Jumala kasvatti 
rukoilijaksi4

Tulkoon Sinun Valtakuntasi -rukouskampanja avataan virallisesti Temppeliaukion kirkossa 
helatorstaina 21.5. klo 17.30. Ilta jatkuu Häikäisevän kirkas -konsertilla. Katso tarkemmin 
takakannesta.



Hengen uudistus kirkossamme 
ry on kirkossa vaikuttava 
uudistusrintama, joka haluaa 
edistää kolmea tavoitetta:

1. HENGELLINEN UUDISTUMINEN
Työmme terävin kärki on ihmisten hen-
kilökohtainen hengellinen uudistuminen. 
Siihen pyrimme julistamalla evankeliumia 
ja opettamalla Pyhästä Hengestä.

2. ARMOLAHJOJEN VAPAUTUMINEN
Pidämme esillä armolahjoja ja autamme 
ihmisiä löytämään sen ainutlaatuisen lah-
japaketin, jonka Jumala on kullekin anta-
nut. Pakettiin kuuluvat sekä ”luonnolliset” 
kyvyt että ”yliluonnolliset” Hengen lahjat.

 
3. SEURAKUNTAYHTEISÖJEN 
RAKENTAMINEN
Tuemme seurakuntien uudistumista elä-
viksi yhteisöiksi. Raamatussa seurakunta 
on yhteisö, jossa Jumalan rakkaus tulee to-
deksi ihmisten kesken. Se ei ole ammatti-
laisten projekti vaan yhteinen performans-
si, jossa jokaisella on jotakin annettavaa 
(1 Kor 14:26). Hyvässä yhteisössä hengel-
linen uudistuminen ja armolahjoilla palve-
leminen toteutuvat parhaiten.

kädenojennus

Mikä Hengen uudistus? 

RUKOUSAIHEET 1/2020
1. KesäSpirit-tapahtuman valmistelu 
Pyydetään johdatusta valmisteluihin ja 
sitä, että Henki täyttää Ideaparkin tapah-
tumassa. 
 
2. Tulkoon sinun valtakuntasi 
Kutsutaan Jumalan Henkeä sytyttämään 
ihmisiä rukoukseen erityisesti helatorstain 
ja helluntain välisenä aikana. 
 

3. Yhteisökoulutukset
Yhteisöhautomo ja LC-valmennus alka-
vat maaliskuussa, ja molempiin on tulossa 
kymmenkunta yhteisöä. Pyydetään siu-
nausta ja kasvun ihmettä näille yhteisöille. 

4. Armolahjat
Rukoillaan, että kirkkomme piirissä syn-
tyisi vapaus löytää ja käyttää armolahjoja 
rakentavalla tavalla.

Miten voit 
edistää 
tavoitteita?

  Liity jäseneksi 
nettisivuilla osoitteessa 
www.hengenuudistus.fi 
 ja olet mukana 
uudistusrintamassa!

  Rukoile työmme ja 
kirkon uudistumisen 
puolesta

  Tue toimintaamme 
ryhtymällä 
kuukausilahjoittajaksi 
(kts. takakansi)
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Viime vuoden aikana havahduin siihen, että 
Suomi ei ole enää kristitty maa.  Syksyllä 
nousi kohu aivan ennen kuulumattomasta 
asiasta, kun valtakunnansyyttäjä epäili entistä 
ministeriä rikoksesta tämän siteerattua 
Raamattua. Samaa sukua on joulun alla tullut 
oikeusasiamiehen linjaus, että koulut eivät 
saa järjestää enää edes maallista juhlaa kirkon 
tiloissa. Kangasalla joulujuhla vielä sentään 
sallittiin mutta sillä ehdolla, että kukaan ei 
nouse seisomaan Jumalaa ylistettäessä.

Emme ole tulleet tähän pisteeseen yhtäkkiä. Jo vuosikymme-
net väki on valunut yhä kauemmas uskosta. Kirkon kaikki ti-
lastot osoittavat jyrkästi lattiaa. Taustalla on kotien kristillisen 
kasvatuksen romahtaminen. Enää harvassa kodissa opetetaan 
edes iltarukousta. Puolet perheistä pitää kristillistä kasvatus-
ta jopa uskonnonvapauden vastaisena. Ajatus on pähkähul-
lu – eihän lasta ei voi kasvattaa katsomusneutraalisti – mutta 
kuvastaa, kuinka huonossa jamassa kristinusko maassamme 
on. Se korvautuu yhä kiihtyvään tahtiin suoranaisella paka-
nuudella.

Mutta ennenkin on ollut vaikeita aikoja. Ja ennenkin al-
hosta on noustu!

Vanhassa testamentissa toistuu herätyksen ja luopumuksen 
kaava. Ensin syntyy herätys, jolloin ihmiset syttyvät Jumalasta 
ja haluavat elää hänen tahtonsa mukaan. Vähitellen sukupol-
ven vaihtuessa he alkavat etääntyä Jumalasta ja kääntyä baa-
lien puoleen. Profeetat varoittavat, mutta heidän vetoomuk-
sensa kaikuvat kuuroille korville. Lopulta Jumala sallii jonkin 
syvän kriisin. Ahdingossa kansa viimein muistaa Jumalansa 
ja kokoontuu huutamaan häntä avukseen. Silloin Jumala ar-
mossaan kuulee heitä ja alkaa uudistuksen aika. Jälleen väki al-
kaa palvella oikeaa Jumalaa ja hylkää korvikkeet. Kunnes taas 
sama kaava toistuu ja luopumus alkaa hivuttautua takaisin…

Olemme nyt Suomessa hengellisessä laskusuhdanteessa. Se 
lannistaa, mutta älkäämme menettäkö toivoa. Nyt on mei-
dän kristittyjen aika nöyrtyä parannukseen ja huutaa Jumalaa 
avuksi. Hän on edelleen kaikkivaltias. Hän voi edelleen kään-
tää kansankuntien kohtaloita. Hänellä on edelleen hyviä suun-
nitelmia! Sanassaan Herra lupaa:

”Jos minä joskus suljen taivaan, niin että ei tule sadetta, tai 
jos käsken heinäsirkkojen syödä maan tai lähetän kansani kes-
kuuteen ruton – ja jos silloin kansani, jonka olen ottanut omak-
seni, nöyrtyy ja rukoilee, kääntyy minun puoleeni ja hylkää pa-
hat tiensä, niin minä kuulen sitä taivaaseen, annan sen synnit 
anteeksi ja teen sen maan jälleen terveeksi.” 2. Aik 7:13-14.

Timo Pöyhönen

PÄÄKIRJOITUS

Ennenkin on noustu

TOIMINNANJOHTAJA
Pastori TIMO PÖYHÖNEN
Seurakuntayhteydet
Yhteisövalmennukset
Karismaattisuuden kysymykset
Varainhankinta

timo@hengenuudistus.fi
046 921 7595

YHTEISÖINSPIRAATTORI
TM JOHANNA SANDBERG
Spirit-verkosto
Yhteisövalmennukset
Laskut, jäsenasiat

johanna@hengenuudistus.fi
050 575 7006

TYÖNTEKIJÄMME
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“Yritin ja yritin, mutta tuntui, 
kuin rukousteni ympärillä 
olisi muuri, josta en pääse 
läpi”. Sointu Kaikkosen 
rukoilijankutsumus ei 
auennut helpolla. Nyt hän 
johtaa Hengen uudistuksen 
rukousrintamaa.

Keväällä 2011 kirkon evankelioimistyön 
toimikunnan kokouksen alustaja ker-
toi, miten yhteinen rukous oli uudistanut 
Tukholman Sankta Klaran seurakunnan. 
Aiemmin kuihtunut seurakunta tunnettiin 
nyt diakoniatyöstään ja täysistä kirkkosa-
leista. Silloisen Ylöjärven seurakunnan ta-
lousjohtajan elämässä rukous ei ollut ollut 
merkittävällä sijalla, mutta Sankta Klaran 
tarina ravisteli. Kotimatkalla hän sanoi Ju-
malalle: “Tee elämälläni mitä tahdot”. 

Syksyllä samainen toimikunta vieraili 
Sankta Klarassa ja Sointu Kaikkonen koki 
Jumalan kutsuvan hänet rukoilijaksi. Sii-
tä alkoi Jumalan koulu, vaikeat seitsemän 
vuotta. Kaikkosta ahdisti, kun rukous 
tuntui pelkältä suorittamiselta. Vuosien 
kuluttua hän alkoi käydä läpi elämänsä 
osa-alueita ja luovuttaa niitä uudestaan Ju-
malan hallintaan. 

– Niihin aikoihin Jumala avasi mi-
nulle Israelin merkityksen: että se on yhä 
hänen omaisuuskansansa ja sitä koskevat 
lupaukset ovat yhä voimassa. Liityin In-
ternational Christian Embassy Jerusalem 
-järjestöön ja kuulin maailmanlaajasta ru-
kousketjusta, jossa joka aikavyöhykkeellä 
asuvat kristityt sitoutuvat rukoilemaan Is-
raelin puolesta aamulla auringon noustes-
sa. Se kolahti voimakkaasti, mutta samalla 
tiesin, etten pysty sitoutumaan siihen.

RUKOUKSEN LAHJA 
Kaikkonen vastasi Jumalalle, että hän on 
mukana rukousketjussa, jos Jumala niin 

haluaa. Hän päätti kokeilla 
aamurukouksia yhden vii-
kon ajan. 

– Kaikki muurit hä-
visivät. Sain sanoinku-
vaamattoman lahjan. 
Rukous ei ollut enää 
suorittamista. Yhtey-
teen Jumalan kanssa 
avautui uusi maail-
ma. Siihen olen kasva-
nut syvemmälle pikku 
hiljaa. 

Päivittäiseen aamu-
rukoukseen sitoutumi-
nen tuli luonnolliseksi, ja 
rinnalle alkoi tulla muitakin 
rukousrinkejä. Kun kaikkien ai-
heiden puolesta rukoileminen alkoi 
kestää neljäkin tuntia, Kaikkonen jaotte-
li ne eri päiville.

RUKOUSRINTAMA 
Hengen uudistuksen puolesta Sointu liit-
tyi rukoilemaan, kun Timo Pöyhönen 
toiminnanjohtajana aloitettuaan piti ru-
kousiltoja uuden strategian löytämiseksi. 

– Siellä tuli esille Kristuspäivän ru-
kousliike. Kyselin, kuka rukoilee, koska ja 
mitä. Ei siihen ollut vastausta.

Sovitun ja sitoutuneen rukouksen siu-
nauksen kokenut Kaikkonen päätyi kehit-
tämään Hengen uudistukselle rukousrin-
tamaa yhdessä toiminnanjohtajan kanssa. 

– Rukousrintamaan sitoudutaan mää-
räajaksi, jonka voi halutessaan uusia. Lä-
hetän ilmoittautuneille kokoamani ru-
kousaiheet kuukausittain sähköpostilla. 
Toivon, että Pyhä Henki johdattaisi ru-
koustamme.

ISÄN SYLISSÄ 
Eläköitynyt ja nykyään yksin Kangasalla 
asuva Kaikkonen rukoilee mielellään ää-
neen ja käyttää osana rukousta psalmeja 
sekä muita raamatunkohtia.

– Aamurukous on minulle laatuaikaa 
Isän kanssa. Saan olla kuin lapsi hänen sy-
lissään ja kertoa kaiken, mitä sisimmässä-
ni on, sekä kuunnella, mitä Hän puhuu 
minulle. 

– Hengen uudistuksen puolesta rukoi-
len keskiviikkoisin sekä joka aamu osa-
na sitä, että Jumalan tahto saisi tapahtua 
kaikessa. Rukoilen herätystä Suomeen ja 
että seurakunta tunnustaisi Israelin mer-
kityksen valittuna kansana. Uskon näiden 
liittyvän yhteen. Rukoilen, että Hengen 
uudistus voisi olla herätyksessä Jumalan 
työkaluna. 

Sointu Kaikkoselle rukouksen merkitys 
on selvä: – Jeesus sanoo, että ilman minua 
ette voi tehdä mitään. Ilman rukoilijoita 
Hengen uudistus on ihan pulassa!

Jumala kasvatti 
“huolettoman 
puuhanaisen” 
esirukoilijaksi

Johanna Sandberg 
Yhteisöinspiraattori
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RUKOILE

Haluamme koota 
tuhannen ihimisen 

rukousrintaman maamme 
ja kirkkomme hengellisen 

uudistumisen puolesta. 
Olisitko sinä osa sitä?

LAHJOITA

Toimimme vapaaehtoisen 
kannatuksen varassa, 

sillä emme saa kirkolta 
avustuksia. Ryhdy 

kuukausilahjoittajaksi tai 
anna kertalahja!

TOIMI

Osallistu hengellisen 
uudistumisen, armolahjojen 

vapautumisen ja 
yhteisönäyn edistämiseen 

omassa seurakunnassasi tai 
tapahtumissamme palvellen.

Löydä oma tapasi toimia 
kumppanina Hengen 
uudistuksen työssä!

• Ole osa Suomenlaajaa rukousverkkoa 
ja iImoittaudu mukaan 

• Saat kerran kuussa rukouskirjeen 
sähköpostiisi

• Rukoile valitsemanasi ajankohtana 
yksin – ja mahdollisesti omassa 
raamattu- tai rukouspiirissäsi

• Virkistä omaa tai piirisi rukouselämää 
osallistumalla rukoustapaamisiin: 
Helatorstain Tulkoon sinun valtakuntasi 
-kampanja-avaus Helsingissä 
ja Rukousrintaman tapaaminen 
elokuussa KesäSpiritissä

“ILMAN RUKOUSTA HENGEN 
UUDISTUS ON PULASSA!” 
LIITY SIIS RUKOUSRINTAMAAN!

WWW.HENGENUUDISTUS.FI/RUKOILE

Hengen uudistus on kirkon sisällä vaikuttava verkosto, jonka 
päämäärä on uudistaa kirkkoa, jotta se voisi yhä paremmin 
tavoittaa suomalaiset Jeesukselle. Tähän pyrimme synnyttämällä 
seurakuntien piiriin satoja avarahenkisiä yhteisöjä, joissa ihmiset 
syttyvät ja kasvavat hengellisesti, palvelevat armolahjoillaan sekä 
muuttavat yhdessä maailmaa.

• Kuukausi- ja kertalahjoitukset

• Tilisiirto: maksutiedot lehden 
takasivulta

• MobilePay 24978

LAHJOITA ERI TAVOIN

WWW.HENGENUUDISTUS.FI/LAHJOITA

• Seurakuntalaisena: palvele omassa 
seurakunnassasi tai ehdota meitä kouluttamaan 
yhteisönrakentamisesta tai armolahjoista

• Työntekijänä: tuemme yhteisönrakentajia 
ja seurakunnan hengellistä uudistumista 
valmennuksissa ja alueverkostojen 
kokoontumisissa 

• Vapaaehtoisena: palvele tapahtumissamme

TOIMI

WWW.HENGENUUDISTUS.FI/TOIMI
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Raamattu kehottaa meitä 
rukoilemaan yksin mutta 
myös yhdessä seurakuntana. 
Miten yhteisön rukouselämä 
rakentuu, ja mitä siinä pitää 
ottaa huomioon?

Ihmisten rukoukset voi jakaa kahteen ka-
tegoriaan. Ensimmäisessä ryhmässä ovat 
rukoukset, joissa pyydämme: ”Tapahtu-
koon minun tahtoni myös taivaissa.” Ne 
ovat pyyntörukouksia, joiden keskiössä on 
oma hyvinvointi ja kärsimyksen välttämi-
nen. Toisessa kategoriassa rukoillaan: ”Ta-
pahtukoon sinun tahtosi myös maanpäällä 
niin kuin taivaassa.” Molemmat ovat tär-

keitä rukouksia, ja Jumala kuuntelee mo-
lempia. Mutta on selvää, että Isä tahtoisi 
kuulla enemmän jälkimmäisiä valtakunta-
rukouksia.

OMISTA TARPEISTA 
VALTAKUNTARUKOUKSEEN
Valtakuntarukousta voi havainnollistaa pei-
lillä. Jumalan valtakunta toteutuu täydelli-
sesti taivaassa, missä on Raamatun kuvaama 
valon valtakunta. Rukoillessamme ikään 
kuin pitelemme suurta peiliä, jolla heijas-
tamme taivaallista kirkkautta maailman pi-
meisiin nurkkiin. Pyydämme, että Jumalan 
valtakunta alkaisi säteillä tähän maailmaan; 
että pimeyteen, syntiin, kipuun, häpeään ja 
pelkoon alkaisi virrata valoa, armoa, paran-
tumista, hyväksyntää ja rohkeutta.

Seurakunnan yhteisen rukouksen tulisi 
olla enimmäkseen valtakuntarukousta. Vie 
kuitenkin aikaa ennen kuin itsekeskeises-
ti ajattelevat “vauvauskovat” kasvavat. Val-
takuntarukous nimittäin tarkoittaa oman 
edun syrjään laittamista ja suostumista Ju-
malan tahtoon. Parhaan esimerkin tällaises-
ta rukouksesta antaa Jeesus Getsemanessa. 
Hän kyllä rukoili ensimmäisen kategorian 
rukouksen pyytäessään, että kärsimyksen 
malja menisi hänen ohitseen (siinä ei siis 
ole mitään pahaa!), mutta lisäsi heti perään 
valtakuntarukouksen: ”Tapahtukoon sinun 
tahtosi”. Sen lisäyksen hedelmänä syntim-
me sovitettiin ja taivaat aukenivat.

On tavattoman väkevää, kun seurakun-
ta rukoilee yhdessä valtakuntarukouksia. 
Käytännössä se tarkoittaa sitä, että rukou-

YHTEISÖT

Seurakuntayhteisön 
rukouselämä
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sillassa ei muisteta pelkästään ihmisten 
omia aiheita vaan niiden lisäksi rukoillaan 
määrätietoisesti jonkin yhteisen aiheen 
puolesta. Rukousaiheena voi olla esimer-
kiksi kaupunki, jossa yhteisö kokoontuu. 
Joskus voidaan rukoilla koulukiusaamis-
ta tai yksinäisyyttä vastaan, toisinaan seu-
rakuntayhteisön itsensä puolesta. Tällöin 
koko porukka yhdessä heijastaa Jumalan 
valoa pimeyden keskelle.

ORGANISOINTI
Seurakunnan rukoustoiminta vaatii orga-
nisoimista siinä missä muutkin työmuo-
dot. Ei kannata tuudittautua sen varaan, 
että ihmiset ilman muuta rukoilevat seu-
rakuntayhteisön puolesta. He nimittäin 
eivät rukoile. Silloin kun he rukoilevat, he 

eivät osaa taistella. Heidän rukouksensa 
ovat kyllä hyviä, ja Jumala mielellään niitä 
kuuntelee, mutta seurakuntayhteisö tar-
vitsee keskittyneempää taistelurukousta.

Avainroolissa ovat ihmiset, joilla on ru-
kouksen lahja. Jotkut kristityt nimittäin 
viihtyvät paremmin rukouksessa kuin toi-
set. Näiden ihmisten pitää antaa ottaa vas-
tuuta yhteisön rukoustoiminnasta.

Aikoinaan sain idean ”Nyrkistä” eli pie-
nestä mutta aktiivisesta ryhmästä, jonka 
tehtävänä olisi rukoilla määrätietoisesti 
yhteisömme puolesta. Kutsuin porukkaan 
viisi henkilöä, joiden kanssa taistelimme 
yhteisömme puolesta. Ryhmän rukouksis-
sa tuntui olevan erityistä voimaa. Koimme 
myös Jumalan puhuttelua. Kerran Jumala 
puhui sudesta lampaiden vaatteissa kiertä-
mässä laumaa yrittäen päästä sisälle. Sana 
osui kohdalleen, sillä jonkin aikaa tuon 
jälkeen yhteisöömme todella tuli henkilö, 
johon kuvaus sopi. En tiedä, kuinka paljon 
tuhoa hän olisikaan saanut aikaan, ellei Ju-
mala olisi varoittanut meitä etukäteen.

Tiiviin rukousryhmän lisäksi tarvi-
taan laajempaa rukousrintamaa. Rukouk-
sen tulee olla osa kaikkea yhteisön elämää, 
mutta tarvitaan myös tilanteita, joissa 
siihen keskitytään. Yhteisössä voi olla esi-
merkiksi rukousiltoja tai jopa rukouslei-
ri. Uusi verso -yhteisössä marraskuuta on 
ollut tapana viettää ”harraskuuna”, aikana 
jolloin rukoukseen panostetaan. Eräänä 
vuonna teimme jääkaappimagneetin, jossa 
oli neljä huolella valittua esirukousteemaa 
yhteisön puolesta. Kaikenlaista luovaa voi 
keksiä ihmisten sytyttämikseksi yhteise-
seen rukoukseen.

ERI TASOT JA TYYLIT
Jokaisessa yhteisössä on viiden ”tason” 
osallistujia sen mukaan, kuinka sitoutu-
neita ihmiset ovat. Ytimessä ovat työn-
tekijät ja johtoryhmäläiset sekä erityisen 
rukouskutsun saaneet ihmiset. Seuraavil-
la tasolla ovat vapaaehtoisjohtajat, sitten 
muut vapaaehtoiset ja lopulta toimin-

taan osallistuvat sekä vierailijat. Jokaisel-
la näistä tasoista on erilainen rukouksen 
sietokyky. Pääsääntöisesti rukouselämän 
tulee olla sitä vahvempaa, mitä lähempänä 
ydintä on, ja päinvastoin.

Vetämieni yhteisöjen kaikille avoimis-
sa messuissa rukouksen tyyli on ollut mal-
tillinen ja aiheet ovat nousseet ihmisten 
tarpeista. Vapaaehtoisten illanvietoissa 
intensiteetti on kasvanut hiukan. Omiin 
tarpeisiin keskittyvän rukouksen rinnal-
le on nostettu rukous yhteisön puoles-
ta. Johtajien kokoontumisissa rukouksel-
le on annettu vielä enemmän tilaa. Usein 
nämä kokoontumiset ovat alkaneet pitkäl-
lä ylistyksellä, jonka jälkeen on rukoiltu 
intensiivisesti yhteisön puolesta armolah-
joja käyttäen. Työntekijöiden rukouksessa 
profetiat, parantava rukous, ilmestykset ja 
jopa hengellinen taistelu ovat olleet arkea. 
Välillä työntekijäporukalla on ollut jopa 
useiden tuntien sessioita, joissa on koettu 
väkeviä Hengen voimia.

On selvää, että jos messussa toteutet-
taisiin samanlaista rukouselämää kuin 
ydinjohtajien kesken, puolet kirkkoväestä 
juoksisi karkuun. Ja toisaalta jos tyytyi-
simme ydinryhmissä vain huokailemaan 
naapurin mummon isovarpaan puoles-
ta, yhteisömme menettäisi generaatto-
rinsa. Yhteisön elämä nimittäin syntyy 
rukouksesta, ja se virtaussuunta on yti-
mestä ulkokehiä kohti. Mitä kuumem-
pi rukouselämä yhteisön ytimessä on, sitä 
lämpöisemmältä ja puoleensavetävämmäl-
tä sen ulkopinta tuntuu. 
 
(Teksti on osittain kirjasta Yhteisöjen 
kirkko, Karas-sana 2019)

Timo Pöyhönen
Pastori, toiminnanjohtaja
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Hengen uudistuksen tavoite 
on auttaa jokaista löytämään 
omat armolahjansa. Mitä 
armolahjat ovat ja kuka niitä 
voi saada? Miten niiden käyttöä 
voi arvioida? Apua lahjojen 
löytämiseen on tarjolla 
Rohkaisuseminaarissa (14.-15.3.) 
ja KesäSpirit-tapahtumassa.

ARMOLAHJA VAI LUONNONLAHJA?
Armolahjalla tarkoitetaan Pyhän Hengen 
vaikuttamaa kykyä, taitoa tai ominaisuut-
ta, jota ihmisellä ei luonnostaan ole tai 
joka ei luonnostaan ole kovin voimakas. 
Armolahjat ovat siis yliluonnollisia kykyjä 
ja ne eroavat luonnonlahjoista, jotka ovat 
synnynnäisiä tai harjoittelun tuloksena 
syntyneitä taitoja. Armolahjojen ja luon-
nonlahjojen välillä ei kuitenkaan ole ar-
voeroa. Molemmat kyvyt on saatu Juma-

lalta ja molemmilla lahjoilla voi palvella 
seurakunnassa yhteiseksi hyväksi.

MILLAISIA ARMOLAHJOJA ON?
Armolahjoja on monenlaisia. Raamatus-
sa on useita listoja erilaisista armolahjois-
ta, jotka yhteen laskien voidaan löytää 
noin 30 erilaista lahjaa. Mikään listoista 
ei kuitenkaan ole täydellinen ja ne ovat 
osin päällekkäisiä. Tästä voi päätellä, että 
niitä ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi vaan 
esimerkinomaisiksi. Jumala voi antaa mitä 
erilaisimpia lahjoja ja lahjakokonaisuuksia 
käyttöömme.

Monet armolahjat ovat luonnonlah-
jan oloisia. Esimerkiksi Roomalaiskirjees-
sä (Rm 12:6–8) puhutaan palvelemisesta, 
opettamisesta, rohkaisemisesta, antamises-
ta ja johtamisesta. Käytännön seurakun-
taelämässä näitä lahjoja ei aina osata mää-
ritellä armolahjoiksi vaikka ne ovat usein 
kaikkein tärkeimpiä lahjoja (vrt. 1 Kor 
12:24b–25).

Osa armolahjoista taas on selkeästi yli-
luonnollisia. Korinttilaiskirjeen esimerkit 
ovat tätä lajia (1 Kor 12:7–11). Listas-
ta voi nostaa esimerkeiksi parantamisen, 
profetoimisen ja kielillä puhumisen. Näitä 
lahjoja yleensä tarkoitetaan, kun puhu-
taan karismaattisuudesta tai armolahjois-
ta mutta Raamatun näkökulmasta ne ovat 
vain osa laajaa lahjojen kirjoa.

 
MIHIN ARMOLAHJOJA TARVITAAN?
Raamatun mukaan armolahjoja tarvi-
taan ennen kaikkea seurakunnan raken-
tamiseen (1 Kor 14:12). Seurakunta ei 
ole pappiskeskeinen esitys vaan kaikkien 
seurakuntalaisten yhteinen hanke, jonka 
rakentamiseen tarvitaan työkaluja eli juuri 
armolahjoja.

Jotta seurakunta toimisi kunnolla, tar-
vitaan kaikenlaisia lahjoja. Esimerkiksi 
voimme lukea, että alkuseurakunnan ju-
malanpalveluksissa käytettiin luonnolli-
sia lahjoja, luonnollisen oloisia armolah-

OPETUSKIRJOITUS

Armolahjat ovat seurakunnan 
rakennusvälineitä
– Oletko jo löytänyt omasi?
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joja sekä selvästi yliluonnollisia lahjoja. 
Siellä tehtiin ruokaa, järjesteltiin tiloja ja 
valmisteltiin saarnoja mutta Jumala puhui 
myös profetioiden, ilmestysten ja muiden 
yliluonnollisten armolahjojen kautta. Niin 
seurakunnan tulisi toimia tänäkin päivänä.

 
MITEN ARMOLAHJOJA VOI ARVIOIDA?
Armolahjat eivät ole päämäärä vaan väline. 
Niillä tehtävän työn jälki ratkaisee niiden 
arvon. Raamattu kehottaakin suhtautu-
maan lahjoihin terveellä kriittisyydellä: ”Äl-
kää sammuttako Henkeä, älkää väheksykö 
profetoimisen lahjaa. Koetelkaa kaikkea ja 
pitäkää se, mikä on hyvää” (1. Tess 5:19-
21). Kohta varoittaa kahdesta vaarasta. 

Ensimmäinen vaara on ylikriittisyys. 
Armolahjat vaativat riskinottokykyä. Niitä 
käytettäessä on suostuttava epätäydellisyy-
teen, eikä ylilyöntien vuoksi pidä torjua 
koko asiaa. Emmehän lopeteta saarnoja-
kaan, vaikka monet niistä ovat huonoja.

 Toinen vaara on ihannoiva suhtau-
tuminen. Raamattu opettaa selvästi, että 
armolahjat ovat aina epätäydellisiä (1 
kor 13:8-10). Ihminen on vain kanava ja 
Hengen toiminta suodattuu ihmisen läpi. 
Tämä tuo lahjoihin ns. astianmakua, ja 
siksi niitä pitää arvioida kriittisesti.

ARVIOINNIN KRITEERIT
Armolahjojen käyttöä arvioidessa ensisijai-
nen kriteeri on Jumalan sana eli Raamat-
tu. Esimerkiksi profetia ei koskaan saa ku-
mota tai korvata Raamatun sanaa.

 Toinen kriteeri on hedelmä. Jeesus 
opettaa, että väärät profeetat ovat kuin 
susia lampaiden vaatteissa: ne voi tun-

nistaa hedelmistä. Oikeaa ja väärää ei siis 
aina erota ulkoisesti vaan toiminnan pi-
demmän tähtäimen seuraukset ratkaise-
vat. Rakentavatko lahjat seurakuntaa ja 
kasvavatko ihmiset kiinni Kristukseen vai 
hajottavatko ne laumaa tai johtavatko ne 
esimerkiksi lakihenkiseen uskoon?

Kolmas arviointikriteeri on rakkaus: 
Pyhä Henki toimii aina rakkaudella (1 Kor 
13). Armolahjat eivät ole vallankäytön vä-
lineitä eikä niitä saa käyttää pelotteluun, 
manipulointiin tai alistamiseen. Jos armo-
lahjat aiheuttavat esim. ahdistusta tai pel-
koa, ne eivät ole rakkauden palveluksessa.

MITEN LAHJOJA VOI SAADA?
Raamattu opettaa selvästi, että jokaisella 
kristityllä on jo vähintään yksi armolahja ja 
että niitä voi saada lisää (Ef 4:7-8). Ei siis 
ole kahden tason kristittyjä vaan kaikilla 
kristityillä on armolahja tai lahjoja. Monet 
lahjoista ovat kuitenkin joko tiedostamat-
tomia tai säästöliekillä (vrt. 2. Tim 1:6-7). 
Niinpä osa lahjoista pitää löytää.

Paras tapa lahjojen löytämiseen on ko-
keilla erilaisia juttuja. Vähitellen oppii 
huomaamaan, mikä toimii ja mikä ei. Esi-
merkiksi johtaminen tai opettaminen ovat 
juuri tällaisia kokeilun kautta löydettä-
viä lahjoja. Toiset lahjat pitää aktivoida ja 
ottaa uskossa vastaan. Esimerkiksi kielillä 
puhuminen ja profetoiminen ovat tällaisia 
lahjoja. Lahjojen löytämisessä voi auttaa 
myös erilaisten armolahjatestien tekemi-
nen.

Lahjoja voi myös pyytää (1 Kor 12:31, 
14:1, 12). On tärkeää huomata, että Paa-
vali kehottaa moneen kertaan tavoitte-
lemaan lahjoja. Ne eivät ole vaikeasti 
saavutettavia erikoisuuksia, vaan ne on tar-
koitettu kaikille. Jumala ei ole vastahakoi-
nen antamaan niitä, vaan hän haluaa antaa 
armolahjoja paljon ja kaikille: “pyytävä 
saa, etsivä löytää ja kolkuttavalle avataan”.

Timo Pöyhönen
Pastori, toiminnanjohtaja
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Piispoja tapaamassa

Hengen uudistuksen delegaatiot tapasi-
vat tammikuussa sekä arkkipiispa Tapio 
Luoman että Helsingin piispa Teemu Laa-
jasalon.

Tapio Luoman kanssa keskustelimme 
laajasti Hengen uudistuksen roolista kir-
kossa. Luoma rohkaisi meitä ja kiitti hy-
västä yhteistyöstä sekä erityisesti siitä, että 
Hengen uudistus ei harrasta kirkkopoli-
tiikkaa vaan palvelee kirkkoa. Hän kuiten-
kin kehotti Hengen uudistusta selventä-
mään seurakuntakäsitystään ja saattamaan 
sen kirjalliseen muotoon. Arkkipiispa ker-
toi rukoilevansa herätystä joka päivä, ja ta-
paaminen päättyikin yhteiseen rukoushet-
keen piispantalon kappelissa. Vierailulla 
Hengen uudistusta edustivat Timo Pöyhö-
nen sekä hallituksesta Matti Hernesaho ja 
Mikko Oikarinen.

Piispa Teemu Laajasalo kutsui kokoa-
mamme noin kymmenen yhteisönraken-
tajan konklaavin kotiinsa keskustelemaan 
yhteisönäyn edistämisestä kirkossa. Innos-

tava keskustelu käsitteli sitä, mikä estää 
yhteisönäyn toteutumista ja mitä esteille 
voitaisiin tehdä. Piispa lupasi omalta puo-
leltaan tukea yhteisöajattelua. Hän kertoi 
pitävänsä yhteisön rakentamista tärkeänä, 
onhan hän itsekin perustanut aikoinaan 
messuyhteisön Agricolan kirkkoon.

KesäSpiritiin 
artistikiinnityksiä

Lempäälän Ideaparkissa 31.7.-2.8.2020 
järjestettävä KesäSpirit on Hengen uudis-
tuksen vuosittainen päätapahtuma, jonne 
odotetaan 2000 samanaikaista osallistujaa. 
Tapahtuman järjestäjiksi ovat kanssamme 
sitoutuneet Lempäälän, Sääksmäen (Val-
keakoski) ja uusimpana myös Tampereen 
seurakunnat.

Tulevan kesän uutuus on aiempaa ko-
meampi lastenohjelma, jota järjestetään yh-
dessä sekä PiiPoo-kulttuurikeskuksen että 
Särkänniemen Zonesin kanssa. Tavoitteena 
on vaatimattomasti järjestää Suomen paras 
kristillinen lastentapahtuma! 

KesäSpiritin yhteisöpajojen opetuksista 
vastaa John Burke, joka saapuu Yhdysval-
loista yhdessä muusikkopoikansa Justin 
Burken kanssa. Muita puhujia ovat Ilkka 
Puhakka, Päivi Niemi, BB-talosta tuttu 
Ville Turkkinen, Matti Mäkinen, Timo 
Pöyhönen, Matti Hernesaho, Johanna 
Sandberg ja monet muut. Musiikkiesiin-
tyjistä ovat varmistuneet Maksetut Viulut, 
Jippu ja Pop Up -kuoro Seinäjoelta, Pek-
ka Simojoki sekä dance-duo G-Powered. 
Luvassa on myös useita eturivin ylistys-
bändejä.

UUTISKATSAUS

Uusien seurakuntien istuttajat koolla Roihussa

Uusien seurakuntayhteisöjen istuttami-
nen on Suomessa uudehko toimintamalli 
kaikkien kirkkokuntien piirissä. Maailmal-
la on jo vuosia toiminut eri seurakunnanis-
tutusverkostoja, joista Suomeen on parin 
viime vuoden aikana rantautunut National 
Church Planting Process vapaakirkon istutta-
japioneerin Kenno Leierin vaikutuksesta.

Suomessa Roihu-nimen alla toimiva ver-
kosto kokosi helmikuun alussa Tampereen 
Teopolikselle kirkkokuntien ja herätysliik-

keiden istutusväkeä kaksipäiväiseen varusta-
mis- ja verkostoitumistapahtumaan. Yhdys-
valloista ja Ranskasta tulleiden pääpuhujien 
lisäksi ääneen pääsi toiminnanjohtaja Timo 
Pöyhönen, joka keräsi Hengen uudistuk-
sen yhteisönäylle raikuvat aplodit pitkälti 
vapaakirkolliselta kuulijakunnalta. Lute-
rilaisen kirkon piirissä toimivia verkosto-
ja edustivat Hengen uudistuksen lisäksi 
Kansanlähetyksen, Kansan Raamattuseuran 
sekä Sleyn tiimit.
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Piispakin iloitsi: Verkosto istutti 
Pihlajamäkeen messuyhteisön

Sunnuntaina 2.2. käynnistyi Verkoston 
uusi messu Pihlajamäessä. Kirkkomme si-
sällä toimiva seurakuntayhteisö on tiettä-
västi tehnyt saman vain kerran aiemmin, 
kun Uusi Verso käynnisti Hervannan 
messut muutama vuosi sitten.

Pihlajamäen messut toteutetaan Ver-
kosto-seurakuntayhteisön ja Malmin 
seurakunnan yhteistyönä. Piispa Teemu 
Laajasalo ehti tuoreeltaan ilmaista ilon-
sa uudesta avauksesta Facebook-sivul-
laan: “Malmin seurakunnassa on toimittu 

esimerkillisesti tässä kirkkoherra Heikki 
Arikan johdolla ja lähdetty yhdessä ra-
kentamaan Verkoston kanssa Pihliksen 
messuyhteisöä. - - haluan tukea tätä ra-
kentavaa ja seurakunnan sisällä tapahtuvaa 
kukoistusta innokkaasti.”

Uutta messua valmisteltiin syksyn ajan 
peli- ja rukousilloilla, joiden kautta alueen 
ihmisistä ja vanhoista verkostolaisista ra-
kennettiin Verkoston toiminnanjohtajan 
Marko Huhtalan luotsaamaa vastuutiimiä. 
Yhteisöllisyys toteutuu yhdessä tekemisen 
lisäksi keittolounaalla. Syksyllä on tarkoitus 
käynnistää Alfa-kurssi ja pienryhmiä.

Ennestään Munkkiniemen kirkossa ko-
koontuneelle Verkostolle uusi messu tuli 
tarpeeseen, sillä kaikki messukävijät eivät 
ole enää mahtuneet 350-henkeä vetävään 
kirkkosaliin.

Kutsu vuosikokoukseen

Hengen uudistus kirkossamme ry:n vuo-
sikokous pidetään to 26.3.2020 klo 14 
Helsingissä Maunulan kirkossa (Metsäpu-
rontie 15). Kokoukseen ovat tervetulleita 
kaikki yhdistyksemme jäsenet.

Kokouksessa käsitellään sääntömää-
räiset asiat: vuoden 2019 toimintakerto-
mus, tilintarkastajan ja toiminnantarkas-
tajan tarkastuskertomukset, tilinpäätöksen 
hyväksyminen, vastuuvapauden myöntä-
minen, toimintasuunnitelma ja talousar-
vio sekä jäsenmaksujen suuruus vuodelle 
2020, hallituksen jäsenten ja varajäsenten 
lukumäärä ja valinta sekä tilin- ja toimin-
nantarkastajien valinta.

Tällä kertaa vuosikokouksen asialistalla 
on lisäksi ehdotus Hengen uudistus kirkos-
samme ry:n sääntöuudistuksesta. Sanamuo-
tojen tarkistamisen lisäksi ehdotetaan, että 
hallitukseen valitaan 7–9 jäsentä kahdeksi 
vuodeksi kerrallaan niin, että erovuorossa 
on aina puolet jäsenistä. Uudet säännöt ko-
konaisuudessaan tuodaan kokoukseen.

Seminaarin aiheina
Voimaantumisen lähteet

Kutsuttuna, lahjoilla palvellen

Arvostus ja yhteistyö

Kristuksessa rohkeat, yhdessä

”Laulakaa Herralle uusi laulu” 
– musiikki Jumalan työvälineenä

Seminaarissa myös yhteistä ylistystä ja rukousta

Rovasti Yrjö Niemi ja Tuula Vranki–Niemi, pastori 
Timo Kuutti ja julistustyöntekijä Riitta Kuutti, 
seurakunnanjohtaja Jukka Hammarén, Kiponniemen 
toiminnanjohtaja Pertti Räty, nuorisonohjaaja Risto 
Närhi sekä kanttori Henna Nieminen.

Kanssasi aiheen äärellä ovat:

Seminaari pidetään Kiponniemen toimintakeskuksessa.

Osoite: Kiponniementie 84, 41940 Vesanka

Jakso 1. 13 - 14.3.2018 ti klo 10.30 – ke klo 15.00

Jakso 2. 9 - 10.10.2018 ti klo 10.30 – ke klo 15.00

Seminaarin hinta täysihoidolla omin liinavaattein 
120 e/hlö/jakso 2 hengen huoneessa.

Huom! Voit halutessasi osallistua vain yhdelle jaksolle.

Sä annat
voiman
Kristuksessa 
rohkea kirkko

Työntekijöiden ja seurakunta-
aktiivien rohkaisuseminaari I ja II

Kiponniemen 
toimintakeskuksessa 

13.-14.3.2018

8 Ihmeellinen on sinun armosi, 
Jumala!
Sinun siipiesi suojaan
rientävät ihmislapset.
9 Sinä ruokit heidät talosi runsain 
antimin
ja annat heidän juoda ilosi virrasta.
10 Sinun luonasi on elämän lähde, 
sinun valostasi me saamme valon.            

Ps.36:8 - 10

Hei ystävät!

Seurakunnissamme elämme monenlaisten 
muutosten ja paineiden keskellä. Monet 
kokevat omassa työssään myös 
yksinäisyyttä ja näköalattomuutta. Siksi 
rohkaisu ja toistemme rinnalla kulkeminen 
on varmasti tärkeää meille kaikille. 

Olemme Hengen uudistus kirkossamme 
ry:ssä kokeneet hyväksi järjestää 
tällaisen rohkaisuseminaarin, jossa 
voimme olla yhdessä Herran edessä, 
jakaa ajatuksia ja rukoilla toistemme 
puolesta.

Kuten jo nimestä käy ilmi seminaari on 
tarkoitettu seurakuntien työntekijöille 
(myös puolisoille), sekä seurakunta -
aktiiveille. Toivomme, että olet Andreas, 
ja kerrot seminaarista myös sellaisille 
ystäville, joiden uskoisit olevan 
kiinnostuneita tällaisesta seminaarista. 

Tule rohkeasti mukaan.

Tervetuloa!        –Vastuutiimi-

Ilmoittaudu tästä!

Tapahtumasivulle pääset tästä
Seminaarin järjestää:

Hänen läsnäolossaan  
-rohkaisuseminaari 14.-15.3.

Viime vuonna suuren suosion saanut Kiponniemen 
Rohkaisuseminaari tulee taas!

 
Seminaari on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat kasvaa 

Herramme tuntemisessa, ja saada näkyä ja rohkaisua 
hengelliseen työhön. Opetuksessa keskitytään Jumalan 

läsnäoloon ja armolahjoilla palvelemiseen sekä profeetallisuuteen 
käyttön harjoittelun ja opetuksen kautta. Ohjelmasta vastaavat 
Jukka Hammarén, Seppo Lappalainen, Timo ja Riitta Kuutti, 

Marja Hyssy sekä muusikko Henna Nieminen. 

Ilmoittaudu 4.3. mennessä nettisivuilla: hengenuudistus.fi tai 
kysele lisätietoja: 044 335 1925. Täysihoitohinta 120 euroa.

www.hengenuudistus.fi

Talouskatsaus 

Hengen uudistuksen tulojen päälähde 
on jäsenmaksuina ja lahjoituksina kerty-
vä tavallisten seurakuntalaisten tuki, ku-
ten oheinen kuvio vuoden 2019 tuloista 
osoittaa. Yhdessä KesäSpiritissä kerättyjen 
kolehtien kanssa ne kattavat ⅔ kaikista 
tuloistamme – ja rahoittavat yhtä suuren 
osan menoistamme. Tätä pottia täydentä-
vät toiminnan tuotot eli osallistumismak-
sut, kirjamyynti ja seurakuntavierailujen 
korvaukset. Kolehtitulot kertyvät omista 
tilaisuuksistamme ja jumalanpalvelusko-
lehdeista. 

Viime vuosi jäi himpun verran plussan 
puolelle. Kiitos Jumalalle ja teille! Jälleen 
tänä vuonna tarvitsemme pienistä puroista 
kasvavaa tukivirtaa. Sinun lahjasi on tärkeä! 



Tue toimintaamme!

Lahjoituskohteet – tai
lahjoita verkkosivuillamme

www.hengenuudistus.fi

Rahankeräyslupa Hengen uudistus kirkossamme ry:lle ajalla 
1.1.2019-31.12.2020. Luvan numero: RA/2018/820. Lupa jatkuu 
myös vuonna 2019. Toimeenpanoalue: koko Suomen alueella 
Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Hengen uudistus kirkossamme ry
FI21 2047 1800 1225 24

viite 1009 Hengen uudistuksen toiminta
viite 1012 toiminnanjohtaja Timo Pöyhösen tukirinki
viite 2639 yhteisöinspiraattori Johanna Sandbergin tukirinki
viite 5021 Timo ja Riitta Kuutin tukirinki

Hengen uudistus kirkossamme ry
FI79 2047 1800 1216 74
viite 6017 Yrjö Niemi ja Siperian avustustyö
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31.7.–2.8.2020 LEMPÄÄLÄN IDEAPARKISSA 
VARAA KALENTERIISI KESÄN HUIPPUKOKEMUS!

Tilaa sähköinen uutiskirjeemme! 
 

 Ilmoita sähköpostiosoitteesi 

www.hengenuudistus.fi/omat-tiedot

- Y L I S T Y S -  J A  R U K O U S T A P A H T U M A

TEMPPELIAUKION KIRKKO, HELSINKI
HELATORSTAI 21.5.2020 

KLO 17:30 TULKOON SINUN VALTAKUNTASI 
-RUKOUSKAMPANJAN AVAUS
Mukana mm. Hanna-Maria Helenius, 
Pekka Simojoki, Ulla Saunaluoma, 
Tuomas Mäkipää, Johanna Sandberg

Vapaa pääsy!

KLO 19:00 PEKKA SIMOJOKI JA 
HÄIKÄISEVÄN KIRKAS -YLISTYSKONSERTTI
Koe suuren suosion saanut 
ylistyskonsertti vielä kerran!
 
Osta liput etukäteen: 
www.hengenuudistus.fi (20€)


