
Suomi tarvitsee edelleen rukousta! Siksi 
Hengen uudistuksen työntekijät Johanna 
ja Timo lähtevät lokakuussa kiertämään eri 
puolille maata kohtaamaan hengenuudistus-
laisia ja rukoilemaan yhdessä. Tule tapaa-
maan meitä ja muita samanhenkisiä, joko 
paikan päälle tai verkon välityksellä 
(striimaus-osoite löytyy verkkosivuiltamme)! 
 
Tapaamisten idea on yksinkertaisesti rukoilla. 
Luvassa ei ole spektaakkeileita eikä viihde-
numeroita vaan aitoa kohtaamista, Jumalan 
sanaa, armolahjoja ja rukousta. Uskoaksem-

me silti viihdytään. Koronatilanteen salliessa 
luvassa on ehkä pienimuotoiset tarjoilutkin. 
Turvallisuudesta huolehditaan etäisyyksien ja 
maskien avulla sekä välttämällä fyysistä kos-
kettamista. Pyhä Henki ei tarvitse kosketusta 
voidakseen koskettaa! 
 
Ilmoittaudu mieluiten etukäteen joko verk-
kosivuilla (hengenuudistus.fi) tai laittamalla 
sähköpostia työntekijöille (osoite sivulla 3). 
Ilmoittautuminen on toivottavaa turvallisuu-
den vuoksi. Jokainen on tervetullut mukaan!
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Tavataan syksyn mittaan!
HENGEN UUDISTUKSEN TYÖNTEKIJÄT KIERTUEELLA

Kristityt
kodeissa6 Jumala puhuu – 

kuulenko minä?8

KesäSpirit onnistui 
turvajärjestelyin10

TYÖNTEKIJÄT KIERTUEELLA

TIMO PÖYHÖNEN:
• Turku TI 20.10. klo 18 Mikaelin srk-koti 

(Puistokatu 13)
• Tampere KE 21.10. klo 18 Pöyhösillä 

(Kumpulantie 21b)
• Jyväskylä TO 29.10. klo 18 Roihu, Palokan 

kauppakeskus (Saarijärventie 52)
• Kempele PE 30.10. klo 20 srk-talo (Tiilitie 1)
• Rovaniemi SU 1.11. klo 15 srk-koti 

(Rauhankatu 70) 

JOHANNA SANDBERG:
• Helsinki TO 1.10. klo 18 Munkkiniemen kko 

(Tiilipolku 6)
• Riihimäki TI 6.10. klo 18 Sandbergeillä 

(Kaarlonkatu 6)
• Lahti TI 20.10. klo 18 Ahtialan srk-keskus 

(Alasenkatu 4)
• Vaasa TI 27.10. klo 18 Kirkon krypta 

(Kirkkopuistikko 24) 
• Mikkeli ja Kuopio ks. nettisivuilta

Lisäksi nettirukoushetki Hengen uudistuksen 
näyn puolesta keskiviikkoisin klo 12-12:20.  
 
Linkki Zoom-tapaamiseen: 
www.hengenuudistus.fi

Marika Salo



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 3/2020
1. Kiitos huolenpidosta
Korona-ajasta huolimatta liikkeemme on 
toimintakykyinen ja talous tasapainossa. 
Kiitos Jumalalle! Kiitos myös hyvin men-
neestä KesäSpirit-tapahtumasta.

2. Reset
Rukoillaan, että seurakunnat voisivat uu-
distua koronan pakottaessa niitä kehittä-
mään toimintaansa. Pyydetään, että yh-
teisönäyn kantajat voisivat nyt vapautua 

toteuttamaan kutsumustaan. Rukoillaan, 
että valmennuksemme palvelisivat yhtei-
söjä tehokkaasti.

3. Kirjahankkeet
Olemme valmistelemassa kahta kirjaa seu-
rakuntatyön tueksi. Rukoillaan kirjoitus-
prosessin puolesta, ja että kirjoista olisi 
hyötyä kirkon uudistamisessa. Pyydetään 
myös, että kirkkomme seurakuntakäsitys 
voisi alkaa uudistua kirjojen vaikutuksesta.

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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JULKAISIJA
Hengen uudistus kirkossamme ry. 
Postiosoite: Kaarlonkatu 6, 11100 Riihimäki. 
toimisto@hengenuudistus.fi, www.hengenuudistus.fi

GRAAFINEN ULKOASU JA TAITTO
Marko Soini, www.markosoini.net

TOIMITUS
Timo Pöyhönen 
Päätoimittaja
046 921  7595 
timo@hengenuudistus.fi

Johanna Sandberg
Toimitussihteeri
050 575 7006 
johanna@hengenuudistus.fi 

TÄSSÄ LEHDESSÄ   
 1  Työntekijät kiertueella
 2  Mikä Hengen uudistus? Rukousaiheet 3/2020
 3  PÄÄKIRJOITUS
 4-5  Miten kasvamme uskossa?
 6-7  YHTEISÖT: Kristityt kodeissa
 8-9  KARISMAATTISUUS: Jumala puhuu – kuulenko minä?
 10-11  UUTISKATSAUS
 12  Hartaus 
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Sitä milloin korona-epidemia on ohi, ei tiedä 
kukaan. Tuleeko toinen aalto vai hiipuuko 
uhka? Se selviää syksyn mittaan. Toivotaan ja 
rukoillaan, että tämä koettelemus menisi pian 
ohi. Että Jumala lähettäisi avun.

 
Mutta. Kun korona aikanaan helpottaa, siihen sisältyy iso vaa-
ra. Vaara, että emme oppineetkaan mitään. Että palaamme 
takaisin vanhaan aivan kuin kaikki olisi kuin ennen. Silloin 
olisimme menettäneet ainutlaatuisen mahdollisuuden reivata 
kurssia ja uudistua. Jokaiseen kriisiin nimittäin sisältyy mah-
dollisuus oppia ja uudistua, jos vain tartumme siihen.

Seurakuntien osalta koronan väistyminen voi tarkoittaa 
helpotuksen huokausta: ”Jes, viimein voidaan heittää hemme-
tin digiloikat roskikseen ja palata vanhaan hyvään systeemiin! 
Ja jokaikinen mummopiiri pyöräytetään käyntiin pikavauhtia 
- tuli niitä mummoja tai ei. Messu vedetään ihan piruuttain 
mahdollisimman puisevasti. Jo alkoikin ärsyttää ne karsitut 
striimimessut, joista ihmiset saattoivat häippäistä kättä huitai-
semalla. Nyt istutte tappiin asti!”

Tai…

Mitä jos emme nyt kiiruhtaisikaan takaisin normaaliin. Jos oli-
simmekin radikaaleja. Edes tämän yhden kerran. Jos tekisim-
mekin sellaisen ultimaattisen peliliikkeen, että resetoisimme 
koko seurakuntaelämän. Antaisimme elinkelvottomien toimin-
tojen kuolla pois ja raivaisimme tilaa jollekin aivan uudelle. 
Jollekin, mihin Jumala oikeasti kutsuu. Uskallettaisko me?

Mitä jos seurakunnissa sitten kun korona antaa myöten, ei 
käynnistetäkään yhtään toimintamuotoa vain siksi, että niin 
on aina ennenkin tehty. Sen sijaan käynnistetään vain ne toi-
minnat, joihin (a) ihmisiä haluaa sitoutua tekijöiksi, ja vain ne 
toiminnat, jotka (b) aidosti vievät seurakunnan missiota eteen-
päin. Jos hypätäänkin aivan uudelle tasolle ja rakennetaan seu-
rakunnasta aidosti yhteisöllinen kokemus. Nyt se on mahdol-
lista, kun kalenteri on tyhjentynyt turhasta.

Ei päästetä karkuun tätä ainutkertaista mahdollisuutta aloit-
taa alusta. Tätähän me niin monta kertaa rukoiltiin. Tässä se 
nyt on!

Timo Pöyhönen

PÄÄKIRJOITUS

“Reset”

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

OTA YHTEY T TÄ!
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Miten kasvamme uskossa?
Kolme rutiinia, jotka johtavat muutokseen

KesäSpiritin pääpuhuja John 
Burke opetti hengellisestä 
kasvusta yksinkertaisesti 
mutta syvällisesti. Hengellinen 
kasvu on Jumalan työtä mutta 
voimme edesautamme sitä 
harjoittamalla säännöllisesti 
kolmea rutiinia. 

TAVAT JOHTAVAT KASVUUN
Pastori John Burke (USA) on tullut Suo-
messa tunnetuksi kirjastaan Täydelliset 

älkööt vaivautuko. Kirjan ydinopetus on, 
että seurakunnan tulee olla ennen kaikkea 
armon läpitunkema yhteisö, jossa uskos-
saan heikko tai elämässään langennut ih-
minen kokee tulevansa hyväksytyksi. Juuri 
niin toimi Jeesus. Hänen seurassaan tois-
ten syntisinä pitämät ihmispolot löysivät 
armon ja toivon.

Mutta Burken opetus ei jää vain siihen, 
että hyväksytään kaikki ja sitten ihmiset elä-
vät kuten ennenkin. Päinvastoin, hän opet-
taa, että armo on avain ihmisen muuttumi-
seen. Kun ihminen kokee armon, se kutsuu 
hänet elämän mittaiseen kasvuprosessiin 
kohti uudenlaista elämäntapaa. Miten tämä 

muutos voi meissä tapahtua? Mitä tarvitaan, 
että kasvamme hengellisesti ja että armosta 
ei tule vain veruke jatkaa synnissä?

John Burken mukaan hengellinen kas-
vu tapahtuu sitoutumalla kasvua edistäviin 
rutiineihin ja tapoihin (habits). Harjoitta-
malla säännöllisesti hyviä rutiineja ne alka-
vat muovata ihmisen luonteenlaatua kohti 
tavoitetta. Kyse ei kuitenkaan ole omavoi-
maisesta itsensä parantelusta vaan tilan ja 
puitteiden raivaamisesta Jumalan työlle. 
Burken mukaan tarvitaan ennen kaikkea 
kolmea tapaa, jotta muutos voi alkaa tapah-
tua. Ne ovat Hengessä vaeltaminen, sanan 
ammentaminen ja yhteisössä eläminen.

Pixabay.com / StockSnap



kädenojennus  3 / 2 0 2 0        5

KULJE HENGEN JOHDOSSA
Ensimmäinen rutiini, Hengen johdatuk-
sessa kulkeminen (Hengessä vaeltami-
nen), tarkoittaa pyrkimystä päivittäiseen 
Jumalan läsnäolon tiedostamiseen ja hä-
nen tahtonsa kyselemiseen. Käytännös-
sä se on elämän jakamista Jumalan kanssa 
puhumalla hänen kanssaan kaikesta. Huo-
kailemme hänen puoleensa, kyselemme 
hänen johdatustaan, jaamme hänelle mur-
heitamme ja kiitämme häntä jopa aivan 
pienistä asioista. Pyrimme siis jatkuvaan 
sisäiseen dialogiin meissä asuvan Pyhän 
Hengen kanssa. Tästä puhutaan Galata-
laiskirjeessä: ”Tarkoitan tätä: antaa Hen-
gen ohjata elämäänne, niin ette toteuta li-
hanne, oman itsekkään luontonne haluja”. 
Ja myös: ”Jos me elämme Hengen varassa, 
meidän on myös seurattava Hengen joh-
datusta” (Gal 5:16 ja 25).

Hengen johdossa kulkeminen ei tar-
koita, että rukoilemme otsa rypyssä koko 
ajan vaan, sitä että tiedostamme Juma-
lan Hengen läsnäolon elämässämme. Hän 
on lupaustensa mukaan kanssamme aina. 
Muistuttamalla itseämme tästä pitkin päi-
vää ja jakamalla elämää Hänen kanssaan, 
Pyhän Hengen voima alkaa ohjata askelei-
tamme kohti hyvää. Se tapahtuu luonnol-
lisesti; ei lakihenkisesti eikä puristamalla 
vaan antautumalla ja kuuntelemalla Ju-
malan Hengen puhetta sisällämme. Kun 
seuraamme kuuliaisesti Hengen ohjausta, 
alamme kokea yhä enemmän Hengen he-
delmiä: rakkautta, iloa ja rauhaa.

Hengessä vaeltamisessa on tärkeää, että 
se rakentuu armon varaan. Meidän täytyy 
ymmärtää, että Jumala on puolellamme ja 
että hän haluaa meille hyvää; hän on ra-
kastava Isä. Vasta kun luotamme hänen 
hyvyyteensä, uskallamme seurata hänen 
johdatustaan. Armo on tärkeää myös siksi, 
että Hengen seuraaminen ei ole helppoa. 
Epäonnistumme siinä jatkuvasti. Mutta 
kun armon varassa nousemme joka lan-
keemuksesta nopeasti ylös ja jatkamme 
harjoittelua, alamme yhä paremmin saada 
kiinni ideasta.
 
TUTKI RAAMATTUA
Toinen hengellistä kasvua synnyttävä tapa 
on Jumalan sanan ammentaminen. Vain 
Jumalan sanassa on voima synnyttää us-
koa ja ruokkia sisäistä elämäämme. Siksi 
meidän tulee lukea ja opiskella Raamattua 
säännöllisesti. Yhdysvalloissa tehdyssä laa-
jassa Reveal-tutkimuksessa havaittiin, että 
Raamatun sanan säännöllinen lukeminen 
on ylivoimaisesti paras tapa kasvaa hen-
gellisesti. Mikään muu aktiviteetti ei tuota 
läheskään vastaavia tuloksia kuin yksin-
kertainen ja säännöllinen sanan tutkimi-
nen. Tämän ei pitäisi yllättää ketään, sillä 

niinhän Raamattu sanoo itsestään monissa 
kohdissa, esimerkiksi näin: ”Jumalan sana 
on elävä ja väkevä. Se on terävämpi kuin 
mikään kaksiteräinen miekka, se iskee 
syvään ja viiltää halki sielun ja hengen” 
(Hepr 4:12).

Raamatun lukeminen ei kuitenkaan 
ole helppoa, varsinkaan uusille uskoville. 
Meidän täytyy opetella, miten Raamat-
tua luetaan ja mistä kannattaa aloittaa. 
Burken mukaan Raamattu on kuin kul-
taa, jota löytääkseen täytyy nähdä vaivaa, 
kaivaa mutaa ja huuhtoa. Samoin ennen 
kuin sana alkaa avautua on nähtävä vaivaa 
ja opiskeltava. Mutta se on vaivan arvois-
ta! Kun sana alkaa avautua, mikään ei kor-
vaa sen merkitystä hengellisessä kasvussa.

ETSI TODELLINEN SEURAKUNTAYHTEYS
Kolmas tapa hengellisen kasvun synnyttä-
miseksi on avoimessa ja rehellisessä seura-
kuntayhteydessä eläminen. Se ei tarkoi-
ta vain ajoittaista kirkossa käymistä vaan 
sellaisen yhteisön jäsenyyttä, jossa voi 
turvallisesti jakaa elämää ja kertoa myös 
virheistään –  Raamatun kielellä vaeltaa 
valossa. Näin apostoli Jaakob kehottaa te-
kemään: ”Tunnustakaa siis syntinne toisil-
lenne ja rukoilkaa toistenne puolesta, jotta 
parantuisitte” (Jaak 5:16). Miksi tämä on 
tarpeen? Siksi, että juuri ihmiset ovat mei-

tä alun perin haavoittaneet, ja me heitä. 
Niinpä Jumala haluaa korjata ja parantaa 
meitä toisten ihmisten kautta, hänen seu-
rakuntansa yhteydessä.

Tämäkin edellyttää armoa! Juuri siksi 
Burke kirjoitti kirjan armollisuuden tärke-
ydestä seurakuntaelämässä. Sillä vasta kun 
ihminen uskoo, että hän on hyväksytty ja 
rakastettu sellaisena kuin hän on, uskaltaa 
hän tunnistaa ja tunnustaa itsessään olevia 
puutteita. Vasta kun ihminen uskoo lujas-
ti, että Jumala rakastaa häntä ja hyväksyy 
hänet yksin Kristuksen tähden, voi hän 
lopettaa esittämästä täydellistä ja turvalli-
sesti myöntää olevansa syntinen ja tarvit-
sevansa apua.

 John Burke.

Ps.
Kiinnostaako 

kuulla lisää? Tilaa 
tapahtuman puhepaketti 

verkkosivuiltamme ja 
opi myös, miten Jumala 
käyttää vastoinkäymisiä 

syventääkseen 
kasvuamme!
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Kristityt kodeissa
Yksinkertaista seurakuntaelämää koronan varjossa 

YHTEISÖT

On ollut mielenkiintoista 
seurata, miten eri kristillisissä 
yhteisöissä eri puolella 
maailmaa on reagoitu 
koronapandemiaan. Monet 
ovat korvanneet yhteiset 
jumalanpalvelukset 
nettilähetyksillä. Ison 
kokoontumisen pyörät on 
haluttu pitää pyörimässä, 
vaikka yleisö onkin siirtynyt 
penkeistä kotisohville. 
Toisilla reaktio on ollut 
päinvastainen: onkin ruvettu 
rakentamaan yhteisöllisyyttä 
uudella tavalla, kodeissa 
kokoontuvien pienempien 
– koronaturvallisempien – 
ryhmien kautta.

VARHAISKRISTILLISET YHTEISÖT
Seurakunnan kokoontuminen kodeissa voi 
olla uutta monelle kirkossakävijälle, mutta 
Uuden testamentin mukaan se on osa Kris-
tuksen ruumiin alkuperäistä DNA:ta. Evan-
keliumeissa Jeesus opetuslapsineen tava-
taan usein jonkun kotona, ja kodeissa myös 
hänen seuraajiensa muodostamat yhteisöt 
pääasiassa kokoontuivat. Jerusalemista aina 
Roomaan asti kodit muodostivat valmiin ja 
luonnollisen kontekstin kaikille niille asioil-
le, joita Uusi testamentti olettaa tapahtu-
vaksi kristittyjen kokoontuessa yhteen.

Keskeisiä elementtejä varhaisten kristit-
tyjen yhteisissä kotikokoontumisissa olivat 
Jumalan Sana, keskinäinen yhteys, yhteinen 
ruokailu ja rukous. Näistä yhdessä syömi-
nen on kaikissa kulttuureissa kautta his-

torian toiminut vahvana yhteyden raken-
tajana, eivätkä ensimmäiset kristityt olleet 
tästä poikkeus – pikemminkin päinvastoin, 
olihan heillä itse Mestarinsa antama malli. 
Vaikka tämä ateria jakautui myöhemmin 
kahtia, niin sanotuksi rakkausateriaksi ja 
erilliseksi, liturgiseksi ehtoollisseremoniaksi, 
toimii yhteinen ruokailu edelleen yhteyttä 
rakentavana asiana. Lisäksi yhdessä aterioin-
nilla voi olla myös missionaalinen ulottu-
vuus, aivan kuten Uudessa testamentissakin.
 
YKSINKERTAISET PERUSELEMENTIT
Rukous on luonnollisesti aina kuulunut Ju-
malan kansan elämään, niin kodeissa kuin 
niiden ulkopuolellakin. Samaan kategori-
aan voidaan liittää myös ylistys ja palvon-
ta, joka voi rukouksen tavoin saada erilai-

Pexels.com / Daria Shevtsova



kädenojennus  3 / 2 0 2 0        7

sia muotoja. Yksi näistä on laulaminen, ja 
Uusi testamentti viittaakin useampaan eri-
tyyppiseen lauluun. Niiden välisistä eroista 
ei nykytiedon valossa ole täyttä varmuutta, 
mutta epäilemättä osa on ollut esimerkiksi 
kaikille tuttuja psalmeja, toiset taas Pyhän 
Hengen inspiroimaa uudempaa tuotantoa.

Jumalan Sanalla oli juutalaisessa perin-
teessä jo vankka asema, ja vähintään yhtä 
tärkeä se oli myös uusissa Jeesuksen seu-
raajien muodostamissa yhteisöissä. Var-
haiskristityillä ei vielä ollut meidän Uutta 
testamenttia, mutta apostolien välittämä, 
Jeesusta koskeva suullinen traditio oli aluksi 
merkittävässä roolissa. Kun kirjallisia doku-
mentteja (kuten Paavalin kirjeet) alkoi syn-
tyä, myös niitä kopioitiin ja luettiin ahkeras-
ti. Jumalan Sanaa opetettiin, tutkittiin – ja 
myös luettiin ääneen, koska tuohon aikaan 
ei kaikilla ollut teksteistä omaa kopiotaan.

HENGELLISET NYYTTÄRIT
Yhteys varhaisten kristittyjen keskuudes-
sa ei ollut pelkästään fyysistä läsnäoloa sa-
massa kokoontumispaikassa tai jonkinlaista 
Hengen synnyttämää teoreettista yhteyttä, 
vaan se piti sisällään paljon enemmän. Sii-
hen kuului olennaisesti keskinäinen raken-
tuminen, varustaminen ja palvelu. Paava-
li kertoo Pyhän Hengen jakaneen runsaasti 
lahjoja ja armoituksia Kristuksen ruumiil-
le – jopa niin, että kun Jeesuksen seuraa-
jat kokoontuvat yhteen, jokaisella on jotain 
annettavaa. Alkuseurakunnan aikoihin tämä 
olikin mahdollista, sillä kunkin paikkakun-
nan seurakunta kokoontui useana piene-
nä ryhmänä kodeissa. Esimerkiksi Korin-
tissa tyypillisen ylempiluokkaisen asunnon 
suurimpaan tilaan mahtui täyteen ahdettu-
na parikymmentä henkeä, joten kaikilla oli 
hyvä mahdollisuus tuoda omia antimiaan 
yhteisiin hengellisiin ”nyyttärikesteihin”.

Uusi testamentti on täynnä kohtia, jois-
sa lukijoita kehotetaan tiettyyn toimintaan 
tai asenteeseen suhteessa ”toinen toisiin-
sa”. Nämä osoittavat, että yhteys Jeesuk-
sen seuraajien välillä oli vieläkin tiiviimpää 

kuin yhteinen, muodoltaan mahdollisesti 
säädelty kokoontuminen kerran viikossa. 
Teksteistä paljastuu todellinen elämän ja-
kaminen: keskinäinen luottaminen, kun-
nioitus, auttaminen, rehellisyys, avoimuus 
ja rakkaus. Tähän pääseminen vaatii riit-
tävän pieniä kokoontumisia ja paljon yh-
dessä vietettyä aikaa – ja tietenkin Pyhän 
Hengen työtä ihmisen sydämessä.
 
MYÖS TEMPPELISSÄ
Se, että seurakunta kokoontui pääasiassa 
kodeissa, ei tietenkään sulkenut pois sitä, 
että oltiin yhdessä myös julkisesti ja isom-
malla porukalla. Näissä kokoontumisissa 
oli kuitenkin Uuden testamentin mukaan 
hieman toisenlainen tarkoitus ja sisältö. 
Esimerkiksi Jerusalemin alkuseurakunta 
käytti temppelialuetta – joka vastasi nyky-
päivän toria – Jeesuksesta kertomiseen sekä 
niille, jotka eivät vielä häneen uskoneet, 
että niille tuhansille, jotka olivat juuri tul-
leet uskoon ja tarvitsivat ikään kuin pika-
kurssin siihen, mistä oli kysymys. Paavali 
puolestaan hyödynsi Efesoksessa Tyran-
noksen luentosalia (perimätiedon mukaan 
kello 11–16 eli todennäköisesti varsinais-
ten opiskelijoiden viettäessä siestaansa). 
Kyseessä oli yleisessä tilassa pidetty avoin, 
päivittäinen keskustelutilaisuus, jossa Paa-
vali luennoi, väitteli ja keskusteli kristin-
uskosta niin paikallisten opetuslasten kuin 
muidenkin paikkakuntalaisten kanssa. 

Yksi koko Raamatun korostamista hy-
veistä on vieraanvaraisuus. Alkuseurakun-
nassa oman kotinsa ovien avaaminen muille 
Jeesuksen seuraajille tarjosi hyvän tilaisuu-
den sen harjoittamiseen. Ehkäpä nyt oli-
si oikea hetki palauttaa tämä tärkeä mutta 
usein laiminlyöty hyve uudelleen käyttöön?

Marko Jauhiainen
Teologian tohtori

SINUNKIN KOTONASI?

Kodissa kokoontuminen on yksinkertaista. Älä nosta rimaa liian ylös:

1) Kutsu uskovia tai uskosta kiinnostuneita ystäviä kylään.
2) Jakakaa elämäänne yhteisen aterian tai kahvin ääressä, lukekaa 
Raamattua ja keskustelkaa lukemastanne, sekä rukoilkaa toistenne 
ja uskosta osattomien ystävienne puolesta.
3) Jos koitte kokoontumisen hyväksi ja yhteyttä rakentavaksi, tehkää 
siitä säännöllinen.

Jos rohkaistut tällä tavoin avaamaan kotisi ovet uskovien yhteyttä 
varten, vinkkaathan siitä myös oman seurakuntasi pastorille! 

Huomisen seurakunta
Marko Jauhiaisen uutuusteos 
kotiseurakunnista ja 
varhaisen kirkon elämästä. 
Inspiroiva lukukokemus, 
josta saa paljon tietoa 
alkuseurakunnan elämästä. 
Tilaa kirjakauppiaaltasi!
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Miten voin kuulla Jumalan 
äänen elämässäni? Entä 
miten käyttää siihen liittyviä 
profeetallisia armolahjoja? 
KesäSpiritin iltapäivässä 
porauduttiin näihin kysymyksiin 
käytännönläheisesti. 

Terapeutti ja kirjailija Päivi Niemi on 
pohtinut Jumalan puhetta ihmisen per-
soonallisuuden ja psykologian näkökul-
mista. 

– Jumala puhuu Raamatun kautta. Sen 
lisäksi hän puhuu luonnossa ja luomien-
sa lahjojen kuten kirjallisuuden ja musii-
kin kautta sekä toisten ihmisten – myös 
eri tavalla uskovien – kautta. Kuulemme 
tällaisen Jumalan puheen luonnollisten 
aistiemme kautta: näön tai kuulon. Mutta 
vaikeampaa on, kun Jumala puhuu mie-
leemme ja sydämellemme. Tunteissa ja 
mielessä on paljon omaa sisältöämme ja 
siksi on vaikeaa erottaa, mikä on Jumalas-
ta ja mikä itsestä. Jumalan puheen nimissä 
onkin tehty paljon väärää ja pahaa. 

– Kuitenkin kannattaa ottaa riski siitä, 
että rakentavaan viestiin sekoittuu jotakin 
omaa, ennemmin kuin jättää rohkaisua 
tarvitseva ihminen ilman viestiä. Jokainen 
hyvä lahja tulee lopulta Jumalalta, rohkai-
see Niemi. Hän antoi kolme neuvoa Ju-
malan puheen tunnistamiseen: 

JUMALA PUHUU 
OMALLA KIELELLÄMME

Olin lapsena hellyydenkipeä ja huomiota 
vailla ja juoksin isän luokse monista pik-
kuasioista: 

“Isii! Hyttynen pisti”. Samalla luonte-
vuudella olen vuorovaikutuksessa Jumalan 

kanssa. Esimerkiksi kun hyvää tarkoitta-
vat ihmiset ovat tulleet kertomaan minulle 
viestin Jumalalta juhlalliseen tyyliin: “Lap-
seni, lapseni…”, olen sanonut Jumalal-
le, että “olemme tehneet sinunkaupat jo 
aikaa sitten. Sinun ei tarvitse lähestyä mi-
nua kirjakielellä tönkköpönkkö-roolissa”. 
Jumala puhuu meille omalla kielellämme 
hyvyydestään käsin – ei tavalla, joka me-
nee meiltä ohi.

JUMALA PUHUU LEVOSSA 

Vuorovaikutus ylipäätään onnistuu par-
haiten hyvässä vireystasossa, jossa lepo ja 
aktiivisuus vuorottelevat oikeassa rytmis-
sä. Stressi vie ylivireystilaan, jossa ahdis-
tus valtaa, järki ei toimi emmekä pysty 
olemaan läsnä. Koska mielemme ja ke-
homme eivät kestä ylivireystilaa kauaa, 
se johtaa alivireyteen, jossa olemme “pois 
päältä” emmekä pysty läsnäoloon väsy-
myksen vuoksi. Jumala voi puhua milloin 
vain, mutta hän tahtoisi meidän elävän 
optimaalisessa tilassa, jossa olemme läsnä 
omassa kehossamme ja persoonassamme. 
Levossa ja rauhassa kuulemme parhaiten.

JUMALAN PUHE ARVIOIDAAN 

Nyrkkisääntö saadun sanoman arvioin-
tiin: Jos puhe tapahtuu ulkopuolellamme 
(esimerkiksi toisen ihmisen kautta), arvi-
oimme sen sisäisesti. Onko asia oikeasti 
niin oman tietomme ja ymmärryksemme 
valossa? Jos puhe tulee sisäisesti, se arvioi-
daan ulkopuolella. Esimerkiksi voi sanoa: 
“Mulle tuli tällainen mieleen, en tiedä 
onko Jumalasta mutta jos se rakentaa si-
nua, niin ota vastaan”. Jumala puhuu aina 
rakkaudellisesti rohkaisten, armahtaen ja 
opettaen.

  Päivi Niemen mukaan kuulemme Jumalaa 
parhaiten levossa. 

Jumala puhuu 
– kuulenko minä? 

1

2

3

Harjoittele Jumalan 
äänen kuulemista:  

Rauhoita ensin itsesi. Sulje silmät, 
jotta olisi helpompi keskittyä. Hengi-
tä pari kertaa pitkään ulos; se laskee 
sykettä ja sen myötä vireystasoa, jotta 
voit olla itsessäsi paikalla. 

Kuvittele, että tässä rennossa, tur-
vallisessa olotilassa olet Jeesuksen 
kanssa treffeillä. Mitä hän sanoo si-
nulle? Mieleesi voi tulla jokin sana, 
kuva tai olo – tai olla tulematta. Se 
on kaikki ok.

Kokeillaan uudestaan: Hengitä 
rauhassa, laske hartiat alas. Mieti jo-
takin elämäsi kipukohtaa, joka vähän 
harmittaa tai hiertää. Olet Jumalan 
vastaanotolla, hänen työpöydällään, 
hänen perheenjäsenenään, hänen läs-
näolossaan. Mitähän Jumala tahtoo 
sanoa kipuusi? Kuuntele. 

Mistä voit tietää, oliko se Jumalan 
puhetta? 

– Ei mistään! Ei meillä ole sellaista 
laitetta, jolla sitä mitata. Mutta jos se 
oli rohkaisevaa, rakkaudellista, paran-
tavaa ja toivoa antavaa, se varmaan oli 
Jumalalta sinulle pieni “sydäntekstari”.

KARISMAATTISUUS
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Kun Jumala puhuu, viesti voi olla tarkoitettu meille itsellemme, 
jollekin toiselle ihmiselle tai koko seurakunnalle. Hyvä nyrkki-
sääntö on, että armolahja kasvaa pienemmästä isompaan vai-
kutusalueeseen. Tamperelainen aktiiviseurakuntalainen Riitta 
Paajanen oppi erottamaan Jumalan puhetta muista ajatuksista 
omassa rukouspiirissään palautteen kautta. 

– Välillä ystäväni sanoivat: “ei, tuo ei ollenkaan sovi”. Välillä 
osui kohdalleen. 

Seurakunta voi harjaantua Jumalan äänen kuulemiseen myös 
yhdessä. Palatsiseurakunnan johtaja Jukka Hammarén antaa esi-
merkkejä siitä, miten tilanne voidaan ohjata turvallisesti:  

– Seurakunnan tilaisuuteen voidaan varata hetki vapaal-
le sanalle ja profetioiden jakamiselle. Tämä voi tapahtua myös 
ylistyksen lomassa. Kun ihmiset jakavat saamaansa, tilaisuuden 
vetäjä tekee aloitteen arvioinnille. Varsinaisesti arviointi kuu-
luu seurakunnalle ja viime kädessä jokainen päättää itse, osuuko 
sana omalle kohdalle.

– Arvioinnin perusta on se, onko sanoma Raamatun sanan 
ja hengen mukaista. 1 Kor. 14:3 opettaa, että profetia rohkaisee, 

kehottaa tai lohduttaa. Tuomion profetiat harvoin rakentavat, 
mutta joskus Jumalan ääni niissä koettelee kuulijoiden omaa-
tuntoa. 

VOIKO KYMPPIMESSUSSA PROFETOIDA? 
Riitta Paajanen on kokemusta siitä, miten profetointi voidaan 
ottaa rakentavalla tavalla osaksi perusmessua. 

– Vuosia sitten minulle tuli kymppijumalanpalveluksessa yht-
äkkiä sellainen olo, että nyt Jumala puhuu. Ehtoollisella henkäi-
sin papille: “mulla olisi profetia”. 

– Pappi vastasi: “Aha. Sanotko nyt vai lopuksi?” Niinpä mes-
sun päätteeksi pappi pyysi seurakuntaa jäämään vielä kuulemaan 
profetiaa. Jaoin sanoman ja pappi arvioi sen luontevasti. Seura-
kunnassa voidaan sopia jo ennalta jokin tällainen menettelytapa. 

– On tärkeää toimia tilaisuuden johtajan alaisuudessa. Jos 
pappi olisi sanonut “ei käy”, olisin ollut hiljaa.

KesäSpiritin opetusten pohjalta kirjoittanut Johanna Sandberg 

Jumalan kuuntelemista voi harjoitella myös ryhmissä turvallisen 
ohjauksen alla. 

Profeetalliset lahjat 
seurakunnan käytössä 

Jukka Hammarén ja Riitta Paajanen opastivat KesäSpiritissä 
profeetallisten lahjojen käyttöön seurakunnassa. 

Marika Salo

YHTEISÖHAUTOMO 
 SEURAKUNTAYHTEISÖSTÄ HAAVEILEVILLE

• kahden vuoden tiimivalmennusprosessi 
• käytännönläheistä opastusta yhteisön rakentamiseen 
• uudet tiimit tervetuloa! 

 
Orientaatio: 14.–15.11.2020
Lähijaksot: 12.-14.3.2021, 12.-14.11.2021, 11.-13.3.2022 ja 18.-20.11.2022

Lisätietoja ja ilmoittautumiset:

Järjestää: Hengen uudistus kirkossamme sekä Lapuan hiippakunta

WWW.HENGENUUDISTUS.FI/VALMENNUKSET
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UUTISKATSAUS

Talouskatsaus

Kuluneen vuoden suurin taloudellinen 
tappio oli helluntain kirkkokolehdin me-
netys koronarajoitusten vuoksi. Netti- ja 
tekstarikeräyksenä toteutettu korvaava 
helluntaikeräys tuotti vajaat 4000 €, mikä 
näkyy hajautetusti kaikkien kesäkuu-
kausien lahjoituskertymässä. Heinäkuun 
lahjoituspiikki kertoo, että ohi kaikkien 
rajoitusten Jumala voi kutsua tavallisia 
ihmisiä antamaan merkittäviä summia. 
Olemme kiitollisia Hänen huolenpidos-
taan jokaisen lahjoittajan kautta!

Tunnelmapaloja KesäSpiritistä!

KesäSpirit eli Hengen uudistuksen kesä-
juhla vietettiin la 1.8. Lempäälän Ideapar-
kissa poikkeusjärjestelyiden puitteissa. Ta-
pahtumapaikan 700 istuimen kapasiteetti 
tuli täyteen ja lisäksi striimi-lähetystä kat-
sottiin 5000 kertaa. Osallistujien turval-
lisuudesta huolehdittiin mm. istumajär-
jestelyin ja jakamalla kaikille osallistujille 
kasvomaskit. Järjestelyt onnistuivat hyvin 
eikä tapahtumasta ole raportoitu yhtään 
korona-tartuntaa.

Myös sisällöllisesti tapahtumaa on kii-
telty. Aamupäivisin teemana oli hengelli-
nen kasvu, josta opetti pastori Johan Bur-
ke videon välityksellä (s. 4-5). Iltapäivisin 

Timo Pöyhösen Reset-linjapuheen (s. 3) 
jälkeen porauduttiin profetian ja paran-
tamisen lahjoihin (s. 8-9). Illat oli varattu 
evankeliumille ja ehtoolliselle. Mikäli ha-
luat vielä päästä mukaan tunnelmaa, osta 
koko tapahtuman puhepaketti kympillä 
verkkosivuilta: www.hengenuudistus.fi/ 
kesaspirit.

KesäSpiritin järjestivät yhteistyössä 
Hengen uudistuksen kanssa Tampereen, 
Lempäälän ja Sääksmäen seurakunnat. 
Kiitämme Ideaparkia, lasten kulttuuri-
keskus PiiPoota ja yhteistyöseurakuntia. 
Ensi vuonna jälleen Ideaparkissa 30.7.-
1.8.2021 (jHs). 

0,00

3 500,00

7 000,00

10 500,00

14 000,00
■  KOTIMAANTYÖ ■  SIPERIAN-TYÖ

Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu

Kuvat: Marika Salo & Juha Kuivila
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Keskiviikkoisin 
rukoillaan klo 12 

Koronakeväänä alkaneet klo 12 nettiru-
koushetket jatkuvat 2.9. alkaen keski-
viikkoisin. Tämän syksyn rukoushetkis-
sä keskitytään rukoilemaan kirkkomme 
uudistumisen, Hengen uudistuksen näyn 
ja toiminnan sekä paikallisten yhteisöjen 
puolesta. Näiden hetkien kautta voit liit-
tyä Hengen uudistuksen työnäkyä tuke-
vaan rukousrintamaan! 

Linkki nettirukoushetkeen löytyy 
osoitteesta www.hengenuudistus.fi sekä kes-
kiviikkoisin FB-sivultamme. 

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!

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.

• Seurakuntalaisena: palvele omassa seura-
kunnassasi tai ehdota meitä kouluttamaan 
yhteisönrakentamisesta tai armolahjoista

• Työntekijänä: tuemme yhteisönrakentajia ja 
seurakunnan hengellistä uudistumista valmen-
nuksissa ja alueverkostojen kokoontumisissa 

• Vapaaehtoisena: palvele tapahtumissamme

TOIMI
WWW.HENGENUUDISTUS.FI/TOIMI

• 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 osallistu-
malla 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

LAHJOITA ERI TAVOIN
WWW.HENGENUUDISTUS.FI/LAHJOITA

• Kuukausi- ja kertalahjoitukset

• Tilisiirto: maksutiedot 
lehden takasivulta

• MobilePay 24978

Kutsu vuosikokoukseen

Hengen uudistus kirkossamme ry:n vuo-
sikokous pidetään ma 21.9.2020 klo 13 
Tampereella, Seurakuntien talon Atee-
na-huoneessa (Näsilinnankatu 26, 2. krs). 
Kokoukseen ovat tervetulleita kaikki yh-
distyksemme jäsenet. Kokous siirtyi ke-
väältä koronan takia.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräi-
set asiat: vuoden 2019 toimintakertomus, 
tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan 
tarkastuskertomukset, tilinpäätöksen hy-
väksyminen, vastuuvapauden myöntämi-
nen, toimintasuunnitelma ja talousarvio 

sekä jäsenmaksujen suuruus, hallituksen 
jäsenten ja varajäsenten lukumäärä ja va-
linta sekä tilin- ja toiminnantarkastajien 
valinta.

Tällä kertaa vuosikokouksen asialistalla 
on lisäksi ehdotus Hengen uudistus kir-
kossamme ry:n sääntöuudistuksesta. Sa-
namuotojen tarkistamisen lisäksi ehdote-
taan, että hallitukseen valitaan 7–9 jäsentä 
kahdeksi vuodeksi kerrallaan niin, että 
erovuorossa on aina puolet jäsenistä. Uu-
det säännöt kokonaisuudessaan tuodaan 
kokoukseen.



SYDÄMEN MAAPERÄ
Kylväjävertaus on puhutellut minua koronakevään jälkeen 
uudenlaista syksyä odotellessa. Tällaisena aikana todella 
testataan juurten syvyyttä kallioisella maaperällä. Vanhat 
rutiinit eivät ole enää mahdollisia ja zoom alkaa puudut-
taa. Juuret tarvitsevat kiinnittymistä ja huolenpitoa selvi-
täkseen haastavista ajoista.

Omassa elämässäni on ollut viimeisen vuoden aikana 
monta hienoa taitekohtaa: häät, muutto omakotitaloon ja 
esikoisen odotus. Samalla elämääni on tulvahtanut rop-
pakaupalla sekä tavallisen elämän huolia että rikkauksia, 
jotka väkisinkin meinaavat kääntää huomiotani Jumalasta. 
Monella varsinkin koronan tuomat elämänmuutokset ovat 

tuoneet uudenlaisia haasteita tukahduttamaan arkea.
Toissa viikolla sain pitkästä aikaa nauttia rukoilemisesta 

isommalla porukalla. Mieleeni nousi ajatus kerrostalosta, 
jonka ikkunoiden ulkopuolelle oli istutettu kauniita kuk-
kalaatikoita. Koin sen kehotuksena. Tulevana syksynä on 
aika laittaa hengellisen elämän kotipuutarhat kuntoon ja 
ripustaa ne näkyville yhteiseksi iloksi.

Mitä sinun sydämesi maaperälle kuuluu? Kaipaako se 
säännöllistä kastelua vanhojen rutiinien kadottua? Entä li-
sää iloa ja valoa seurakuntayhteydestä luovilla tavoilla? Vai 
tarvittaisiinko ehkä rikkaruohojen kitkemistä kalenterista?

Salla Kauppila 
Hengen uudistuksen hallituksen jäsen

Hartaus
Kylvömies kylvää sanan. Tien oheen kylvetty siemen tarkoittaa 
ihmisiä, jotka kuulevat sanan mutta joilta Saatana, heti kun se 
on heihin kylvetty, tulee ottamaan sen pois. Kylvö kallioiseen 
paikkaan taas kuvaa niitä, jotka sanan kuullessaan heti ottavat 
sen iloiten vastaan mutta jotka kestävät vain hetken, koska 
heiltä puuttuvat juuret. Kun tulee ahdinko tai vaino sanan tähden, 
he luopuvat kohta. Sitten on siemen, joka kylvettiin ohdakkeiden 
sekaan. Se tarkoittaa niitä, jotka kuulevat sanan mutta joissa 
sana ei tuota satoa, koska tämän maailman huolet ja rikkauden 
petolliset houkutukset ja muut mielihalut saavat heissä sijan 
ja tukahduttavat sanan. Mutta kylvö hyvään maahan kuvaa 
ihmisiä, jotka kuulevat sanan ja ottavat sen vastaan. He 
tuottavat satoa, kolmekymmentä, kuusikymmentä tai sata jyvää.

M A R K  4 : 1 4 - 2 0

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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Tilaa sähköinen uutiskirjeemme! 
 

Ilmoita sähköpostiosoitteesi  
www.hengenuudistus.fi/omat-tiedot

Pexels.com / icon0.com


