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ARMOLAHJAT ELÄVÄT YHTEYDESSÄ
Ilmiö oli olemassa, vaikka en oikein ymmär-
tänyt sitä teologiselta kannalta. Suuressa ta-
pahtumassa monien rukoilijoiden läsnäol-
lessa tapahtui enemmän parantumisia kuin 
yksin rukoillessa. Kun paikalla oli vahvasti 
kieliä selittävä ihminen, muillekin aukeni se-
litystä. Ja kun puhujan taustalla oli rukoi-
lijoita, oli opetus voimallisempaa. Kaiken 
kaikkiaan armolahjat näyttivät omien ja tut-
tavieni kokemuksissa toimivan elävämmin ja 
vaikuttavammin yhdessä toisten armolahjo-
jen kanssa kuin yksin käytettyinä.

Sitten kokenut julistaja totesi palvelutyön-
sä voimistuneen, kun hän oli saanut taakseen 
sitä tukevan ja yhdessä rukoilevan yhteyden. 
Aloin ymmärtää, että kyseessä on hengellinen 
dynamiikka ja lainalaisuus. Se löytyy Raama-
tusta, vaikka jääkin yksilökeskeisessä kulttuu-
rissamme helposti huomaamatta. 

YHDESSÄ HENGESSÄ
Uuden testamentin laajin armolahjaopetus 
on Ensimmäisen korinttilaiskirjeen luvuissa 
12–14. Apostoli Paavali aloittaa sen luvussa 
12 opettamalla, että yksi Jumala jakaa mo-
nenlaisia lahjoja:

Armolahjoja on monenlaisia, mutta Henki 
on sama.

Myös palvelutehtäviä on monenlaisia, mutta 
Herra on sama.

Jumalan voiman vaikutuksia on monen-
laisia, mutta hän, joka meissä kaikissa kaiken 
vaikuttaa, on sama.

Paavalin mukaan seurakunnan jäsenet ovat toi-
sistaan riippuvaisia. Ei meitä ole edes tarkoitet-
tu toimimaan yksin! Eihän irtonaisella jalalla 
voi voittaa olympiakultaa, vaikka se kuinka 
kuuluisikin maailman nopeimmalle juoksijalle. 

Luvussa esiintyvien sanojen toisto allevii-
vaa Paavalin viestiä ykseydestä: “monenlaisia” 

ja “monta” esiintyy yhteensä 6 kertaa kun taas 
“sama” ja “yksi” yhteensä 13 kertaa. Monen-
laisten lahjojen ja monien jäsenten tarkoitus 
on täydentää toinen toisiaan koko seurakun-
nan – ja maailman – parhaaksi. Siksi lahjat voi-
mistuvat, kun ne yhdistyvät toisten uskovien 
lahjoihin. Jae seitsemän kiteyttääkin: Henki 
vaikuttaa itse kussakin yhteiseksi hyödyksi. 

VERRATON TIE
Jotta seurakunnassa vallitsisi tällainen moni-
naisuuden harmonia, tarvitaan rakkautta.

Rakkaus on luvun 13 avainsana. Aluksi 
Paavali kuvaa, miten arvottomia upeimmat-
kin armolahjat ovat ilman rakkautta:

Vaikka minulla olisi profetoimisen lahja, 
vaikka tuntisin kaikki salaisuudet ja kaiken 
tiedon ja vaikka minulla olisi kaikki usko, niin 
että voisin siirtää vuoria, mutta minulta puut-
tuisi rakkaus, en olisi mitään.



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

1. HENGELLINEN UUDISTUMINEN
Työmme terävin kärki on ihmisten 
henkilökohtainen hengellinen uudis-
tuminen. Siihen pyrimme julistamal-
la evankeliumia ja opettamalla Pyhästä 
Hengestä. Etsimme myös uusia tapoja 
puhutella aikamme henkisiä etsijöitä.

2. ARMOLAHJOJEN VAPAUTUMINEN
Pidämme esillä armolahjoja ja autam-
me ihmisiä löytämään sen ainutlaatui-
sen lahjapaketin, jonka Jumala on kul-
lekin antanut. Pakettiin kuuluvat sekä 
”luonnolliset” kyvyt että ”yliluonnolli-
set” Hengen lahjat.

 
3. SEURAKUNTAYHTEISÖJEN 
RAKENTAMINEN
Tuemme seurakuntien uudistumista 
eläviksi yhteisöiksi. Raamatussa seura-
kunta on yhteisö, jossa Jumalan rak-
kaus tulee todeksi ihmisten kesken. Se 
ei ole ammattilaisten projekti vaan yh-
teinen performanssi, jossa jokaisella on 
jotakin annettavaa (1 Kor 14:26). Hy-
vässä yhteisössä hengellinen uudistumi-
nen ja armolahjoilla palveleminen to-
teutuvat parhaiten.

kädenojennus

Mikä Hengen uudistus? 

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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WWW.HENGENUUDISTUS.FI/RUKOILELIITY RUKOUSRINTAMAAN:

RUKOUSAIHEET 1/2023

1. Maailman rauha 
Kaikkialla kuohuu. Rukoillaan yhdessä, että 
Jumala kääntäisi maailman kohtalon ja rauha 
alkaisi virrata levottomuuden keskelle, ja että 
kriisit kääntyisivät hengelliseksi heräämiseksi. 

2. Kokonaisten seurakuntien uudistuminen 
Olemme aloittaneet ensimmäiset kokonais-
ta ev.lut. seurakuntaa koskevat valmennus-
prosessit. Rukoillaan, että Jumala siunaa 
hankkeet, ja että uusia seurakuntia lähtee 
liikkeelle. 
 

3. KesäSpirit 
Pyydetään siunausta ja johdatusta KesäSpi-
rit -tapahtuman suunnitteluun ja valmiste-
luun. Pyydetään erityisesti, että saisimme ta-
voittaa kesällä uusia ihmisiä Jeesukselle. 

4. Armolahjat  
Pyydetään, että kristityt saisivat lisää armo-
lahjoja ja rohkaistuisivat käyttämään niitä 
seurakunnan rakentumiseksi.

TÄSSÄ LEHDESSÄ   
 1  Armolahjat on yhteisölaji
 2  Mikä Hengen uudistus? Rukousaiheet 1/23
 3  PÄÄKIRJOITUS
 4  OPETUS: Armolahjat on yhteisölaji jatkuu
 5  Yhteisö kriisin jälkeen
 6  Mentorointi avaa näkökulmia
 7 KesäSpirit
 8  Mikaelinseurakunta: yhteisöjen verkosto
 9  Liity Rukousrintamaan
 10  UUTISET
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Diagnoosi ja lääke
Vuoden 100 tienoilla apostoli Johannes sai profeetallisen vies-
tin seitsemälle aikansa paikallisseurakunnalle. Noissa Ilmes-
tyskirjaan tallennetuissa kirjeissä Jeesus, seurakunnan Herra, 
kuvasi kunkin seurakunnan tilaa, ja kertoi, miten ne voisivat 
uudistua. Jos Jeesus lähettäisi kirjeen Suomen seurakunnille, 
niin miten hän sen tilaa kuvaisi? 

“Sairastuin noin vuosi sitten ALS-sairauteen. Sairauteni ei kui-
tenkaan ole vakavuudeltaan mitään verrattuna siihen hengelli-
seen ALS-sairauteen, jota Suomen seurakunta sairastaa.

Sen mitä näen omassa kehossani tapahtuvan – käsien ja jalko-
jen jatkuvan heikentymisen kuin hervonneet kädet ja rauenneet 
polvet, hidastuvan puheen, kyvyttömyyden tarttua ja toimia – sen 
näen tapahtuvan Suomen seurakunnassa. Olemme kadottamassa 
äänemme ja vaikuttavuuteemme. Meistä on tullut vain pateetti-
nen kuiskaus yhteiskunnan hädän keskellä sen sijaan, että olisim-
me huutavan ääni pimentyvässä yössä vaaran keskellä.” 

Näin kuvailee pastori ja kansanedustaja Antero Laukkanen 
Suomen seurakunnan tilaa. Lukiessani tajusin, että olen osa 
tuota hengellisestä ALSista kärsivää ruumista. Minäkin olen 
antanut ääneni pois haavoituttuani, minunkin käteni ovat her-
vonneet, koska elän liian irrallaan ruumiista. Hakeuduin kii-
reesti maailmankaikkeuden vahvimman voiman Jeesuksen so-
vintoveren ja ylösnousemuksen voiton turviin apua saamaan. 
Tunnustin syntinä pelolle alistumisen, irtisanouduin sisäisestä 
valastani (“en enää koskaan…”) ja uskoin kaiken anteeksian-
netuksi. 

Samana päivänä rukoilin ystäväni, profeetallisen ja palavan 
uskovan, kanssa. Rukoillessamme seurakunnan puolesta mai-
nitun kuvan pohjalta hän alkoi tunnustaa omaa hengellistä 
ALSiaan. Rukouksessa hoidimme sen samalla Jeesuksen ve-
ren lääkkeellä. Havahduin: montako vaiennutta evankelistaa, 
montako pelon sitomaa opettajaa ja profeettaa, montako lii-
kuntakykynsä menettänyttä seurakuntaa Suomessa on? Lauk-
kanen jatkaa: 

“Peli ei ole vielä menetetty, voimme aina uudistua, saada voi-
mamme takaisin, löytää äänemme ja merkityksen. Yhteiskuntam-
me tarvitsee seurakunnan, joka on kiinnittänyt itsensä Raamatun 
tunnustukseen ja opetukseen. Silloin olemme vaikuttavia, silloin 
toimimme niin kuin meidän odotetaan toimivan. Huudan kuin 
profeetta yössä: Kääntykäämme ja tehkäämme parannusta täs-
tä kylmyyden ja penseyden tilasta. Jumala on armollinen, ja jos 
käännymme hänen puoleensa, hän uudistaa meidät ja parantaa 
kansakuntamme.” 

Johanna Sandberg

PÄÄKIRJOITUS

TOIMINNANJOHTAJA
Pastori TIMO PÖYHÖNEN
Seurakuntayhteydet
Yhteisövalmennukset
Karismaattisuuden kysymykset
Varainhankinta

timo@hengenuudistus.fi
046 921 7595

YHTEISÖVALMENTAJA
TM JOHANNA SANDBERG
Spirit-verkosto
Yhteisövalmennukset
Laskut, jäsenasiat

johanna@hengenuudistus.fi
050 575 7006

TYÖNTEKIJÄMME

OTA YHTEY T TÄ!
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Aito rakkaus ei etsi omaa mielihyväänsä vaan saa palvelemaan 
toisia Jeesuksen esikuvan mukaisesti. Näin se yhdistää erilaiset 
jäsenet toisiinsa. Rakkaus ei ole fiilistelyä vaan käytännön asen-
teita ja palvelua ihmisten välisissä suhteissa. Armolahjojen käyttö 
rakkaudessa tarkoittaa niiden käyttämistä yhdessä, yhteydessä ja 
toisten parasta etsien. Sitä Paavali kuvaa opetuksensa päätteeksi 
luvussa 14. 

Kun tulette yhteen, on jokaisella jotakin annettavaa: millä on 
virsi, millä opetus, millä ilmestys, mikä puhuu kielillä, mikä selit-
tää; kaikki tapahtukoon rakennukseksi.

Rakentua-verbi toistuu tässä luvussa peräti seitsemän kertaa! 
Näin Paavali antaa kriteerin oikealle armolahjojen käytölle: sen 
tulee aina rakentaa muita. 

ENTÄ JOS LAHJAT EIVÄT TOIMI? 
Moni meistä elää kuitenkin vastakkaisessa todellisuudessa kuin 
Korintin seurakunta, jonka ongelma oli lahjojen liian villi ja it-
sekeskeinen käyttö. Christian Schwartz kuvaa länsimaisen nyky-
seurakunnan ongelmaa kuvalla kärryistä. Kun ihmiset toimivat 
yhdessä kukin omia armolahjojaan käyttäen, on kuin kärrys-
sä olisi pyöreät renkaat, ja se liikkuu kevyesti. Mutta kun seu-
rakuntalaisten lahjat eivät pääse käyttöön ihmisten palvelles-
sa lahjojaan vastaamattomissa tehtävissä, on kuin kärryissä olisi 
neliskanttiset renkaat. Ongelmaa lisää vielä se runsas käyttämät-
tömien renkaiden pino kärryjen kuormana, kun ihmiset eivät 
palvele lainkaan tai elävät irrallaan seurakuntayhteydestä.

Vakavamman kuvan seurakunnan tilasta antaa pastori Antero 
Laukkanen, jonka rukouskutsua lainasin tämän lehden pääkir-
joituksessa. Pelko, ratkaisemattomat ristiriidat, pettymykset, eri-
mielisyydet ja haavat ovat pirstoneet seurakunnan, niin että se 
on kuin voimansa menettänyt ALS-tautinen. Mitä voimme teh-
dä saadaksemme elinvoiman ja Pyhän Hengen lahjat käyttöön?

VANHA LÄÄKE
Koska lahjat vahvistuvat yhteydessä, on ensimmäisenä syytä ky-
syä, elänkö yhteydessä toisiin uskoviin. Rukoilenko ja palvelenko 
jossakin seurakuntayhteisössä tai ryhmässä yhdessä muiden kans-
sa? (Kirkon penkissä istuminen ja edessä istuvien niskan katsele-
minen eivät vielä ole yhteydessä elämistä.) Jos näin ei ole, mistä 
se johtuu? 

Toiseksi on syytä kysyä, onko seurakunnassani tilaa Pyhän 
Hengen toiminnalle. On mahdollista “sammuttaa Henki”. Ju-
mala haluaa antaa lahjojaan, mutta ei hän niitä väkisin tuputa. 
Jos seurakunnassa on käytännön tasolla hylätty kolmas uskon-
kappale eli opetus Pyhästä Hengestä, tarvitaan mielenmuutosta. 

Uudistus alkaa aina yksilöistä ja tarttuu sitten ihmiseltä toi-
selle. Jos siis kaipaat vahvempaa armolahjojen toimintaa ja elä-
vämpää seurakuntaa, hakeudu yhteyteen. Ala rukoilla ja palvella 
vaikka vain muutaman ystävän kanssa. Jos elävää yhteyttä ei ole 
tarjolla, sinä voit olla alku sille. Rukoile tämän tekstin ja Raama-
tun äärellä, että Pyhä Henki osoittaisi, missä kohtaa sinä tarvitset 
parannusta. Tunnusta se Jumalalle, sanoudu irti peloista ja muista 
yhteyden esteistä. Omista itsellesi Jumalan armo ja jäsenyys hä-
nen perheessään.

Huomaat, että Jumala alkaa avaamaan uutta. 

JATKOA SIVULTA 1

Johanna Sandberg 
Yhteisövalmentaja

Reilu vuosi sitten kirkollista 
kenttää kohahdutti uutinen, 
jonka mukaan Lahdessa 
yli 20 vuotta toiminut 
Kohtaamispaikka-yhteisö 
ajettiin ulos seurakunnasta. 
Mitä yhteisölle kuuluu nyt? 
Miten kriisistä on selvitty ja mitä 
siitä on opittu? Haastattelussa 
on yhteisön johtaja Mika Falk.

HISTORIAA
Kohtaamispaikka-toiminta alkoi vuon-
na 1998 Lahden Joutjärven seurakunnas-
sa vastaten työikäisten ja lapsiperheiden 
tarpeisiin. Alun perin Kohtaamispaikka 
oli siis seurakunnan työmuoto, josta vasta-
sivat kirkkoherra ja seurakunnan lähetys-
sihteeri. Myöhemmin yhteistyökumppa-
niksi tuli Päijät-Hämeen Kansanlähetys 
ja vuonna 2006 toimintaa pyörittämään 
perustettiin oma yhdistys, joka palkkasi 
oman työntekijän kannatusvaroin.

Toiminta pyöri hyvin kunnes vuon-
na 2017 yhteistyö seurakunnan ja yhtei-
sön välillä alkoi rakoilla. Aluksi seurakun-
ta lakkautti yhteistyön, mutta yhteisö sai 
edelleen käyttää seurakunnan tiloja. Viime 
syksystä lähtien tilojenkin käyttö loppui ja 
yhteisö joutui etsimään uuden kotiseura-
kunnan. Sellainen löytyi lopulta Keski-Lah-
den seurakunnasta ja Mukkulan kirkolta.

SYYT EPÄSELVIÄ
On varsin harvinaista, että kirkon seura-
kunta lopettaa yhteistyön hengellisen yh-
teisön kanssa. Yleensä taustalla on räikeitä 
väärinkäytöksiä tai opillisia ongelmia, mutta 



kädenojennus  1 / 2 0 2 3        5

sellaisia syytöksiä ei Kohtaamispaikan osal-
ta ole esitetty. Osatekijänä lienee kysymys 
naisten pappeudesta, vaikka Kohtaamispai-
kalla ei ole ollut asiaan liittyvää linjausta ja 
sen messuissa on vuosien saatossa palvellut 
myös naispappeja. Perimmäinen syy välirik-
koon onkin jäänyt hieman hämärän peit-
toon, ainakin tämän jutun kirjoittajalle.

– Uusi kirkkoherra ilmoitti heti ensi-
haastattelussa seurakuntalehdessä, että hän 
”haluaa ratkaista Kohtaamispaikka-yh-
teisöön liittyvät ongelmat”. Hän ei kui-
tenkaan yksilöinyt, mitä nämä ongelmat 
olivat. Pian tämän jälkeen yhteistyö seura-
kunnan kanssa alkoi yskiä.

SYVÄ KRIISI
Yhteisölle yhteistyön vaikeutuminen ja 
lopulta omasta kotikirkosta ulosajaminen 
oli valtava kriisi. Monet seurakuntalaiset  
olivat olleet sydämeltään ”jovilaisia” ja ko-
kivat kipeänä sen, että heidän oma seura-
kuntansa oli kääntänyt heille selkänsä.

Olin itsekin mukana kuuntelemassa 
kriisipalaveria, jossa annettiin tilaa tilan-
teen herättämille tunteille. Se tuli tarpee-
seen. Oli samalla puhuttelevaa kuulla, 
kuinka samassa kokouksessa, jossa puret-
tiin kipeitä tunteita, alkoi pian rukouksen 
jälkeen viritä toivo.

– Ei murehdita sitä, miksi meidät hei-
tetään ulos, vaan kysytään, mihin meidät 
lähetetään, joku rohkaisi.

Mikan Falkin mukaan kriisi olikin yh-
teisölle ennen kaikkea sen identiteetin kir-
kastumisen aikaa.

Prosessissa selkiintyi, että yhteisö ha-
luaa pysyä kirkon sisällä mutta vielä 
enemmän se haluaa olla yhteisö, jonka 
keskipisteenä on Jeesus. Tämä oli kirkas-
tunut jo ennen kriisiä käydyssä strategia-
prosessissa, mutta nyt ajatus joutui tuliko-
keeseen. Samalla vahvistui ymmärrys siitä, 
mikä seurakunta oikein on.

– Omilta juurilta irti repiminen tekee 
kipeää, mutta samalla tajuaa, että tilat, 
vaikka ovatkin rakkaita, ovat lopulta vain 
tiloja. Seurakunta on ihmisiä. Se koostuu 
ihmisistä, jotka seuraavat yhdessä Jeesusta.

KRIISI ON MYÖS LAHJA
Koettelemuksessa vahvistui myös ajatus 
lähetettynä olemisesta, missiosta. Seura-

kuntayhteisö muuttuu helposti sisäpiiriksi 
ja näky uusien tavoittamisesta himmenee. 
Nyt uudessa ympäristössä ajatus lähetet-
tynä olemisesta on vahva. Muuton myötä 
yhteisöön onkin tullut kymmenittäin uu-
sia ihmisiä. Yhteisön vetäjälle on virkistä-
vää tajuta, että paikalla on paljon ihmisiä, 
joita edes johtaja ei tunne.

– Kriisi on myös lahja. Aloittaessamme 
uudessa ympäristössä ajatus missiosta alkoi 
elää voimakkaasti. Se oli herättelevä koke-
mus koko yhteisölle. Meidät on kutsuttu 
palvelemaan tätä aluetta ja sen seurakun-
taa, ja meidät on kutsuttu loistamaan Ju-
malan valtakunnan valoa alueen ihmisille.

Tavallaan kriisi on mahdollistanut 
myös yhteisönäyn monistumisen. Nyt 
Kohtaamispaikka kokoontuu Mukkulassa, 
Joutjärven kirkolla jatkaa Kipinä-yhteisö 
ja vielä Kansanlähetys on aloittanut oman 
yhteisön rakentamisen keskustaan. Yhden 
alueen sijaan yhteisöjä onkin nyt kolmella 

alueella. Niinhän se Jumalan valtakunnas-
sa usein menee, että vehnän jyvän täytyy 
kuolla, jotta se voi tuottaa satoa.

Kriisi oli yhteisölle kutsu syvempään 
rukoukseen, ja kutsu suostua Jumalan 
tahtoon. Kriisin aikana yhteisössä rukoil-
tiin paljon, mutta lopulta Jumala vastasi 
oman suunnitelmansa mukaan.

– Toivoimme, että olisimme voineet 
jatkaa Joutjärven seurakunnassa kuten en-
nenkin, mutta rukoilimme kuitenkin, että 
Jumalan hyvä tahto tapahtuisi. Lopulta 
Jumala vastasi toisin kuin mitä toivoim-
me, mutta nyt näyttää, että saimmekin 
enemmän, Mika kiteyttää.

Lahden Kohtaamispaikka 
potkittiin ulos seurakunnasta
MITEN YHTEISÖ SELVISI LÄPI KRIISIN?

Timo Pöyhönen
Pastori, toiminnanjohtaja



Hengen uudistus tarjoaa 
yhteisöjen vetäjille 
mentorointia joko ryhmässä 
tai henkilökohtaisesti. 
Olemme käynnistäneet tänä 
keväänä oman koulutuksen, 
jonka avulla valmennamme 
uusia mentoreita yhteisöjen 
tueksi. Eräs koulutuksessa 
mukana olevista on Lahden 
Kohtaamispaikka-yhteisön 
johtaja Mika Falk.

Kohtaamispaikan kriisiaikana Mika Falk 
oli sekä mentorin että työnohjaajan tuen 
piirissä. Ajoitus oli sattumaa mutta tuki 
tuli sitäkin suurempaan tarpeeseen.

– Tarve päästä purkamaan tunteita krii-
sin keskellä oli iso. Oli fiilis kuin olisi hy-
pännyt laskuvarjolla, mutta ei tiennyt au-
keaako varjo. Se oli pelottavaa, sillä koin 
suuren riskin epäonnistumisesta. Tunnis-
tin itsessäni myös joitakin orastavia kyyni-
syyden siemeniä.

Mentorointi oli Mikalle turvallinen 
paikka käsitellä turhaumaa, pettymystä ja 
kielteisiä tunteita. Samalla mentori auttoi 
hyvillä kysymyksillä selkiinnyttämään ajat-
telua ja fokusoimaan tulevaisuuteen; näke-
mään mahdollisuuksia uhkien keskellä.

Mitään erityistä läpimurtohetkeä Mika ei 
kokenut, kuten hän oli kokenut aiemmin 
erään toisen kriisin yhteydessä.

– Silloin koin tietyn erityisen hetken, 
jossa Jumalan rauha vain laskettiin mi-
nuun. Nyt rauha kyllä tuli, mutta ikään 
kuin liukuen vähitellen.

Mikan mielestä mentorointi voisi hyödyt-
tää jokaista yhteisönvetäjää. Se rohkaisee 
ja auttaa  kysymysten avulla löytämään 
sen, mikä on olennaista.

– Suurin osa yhteisön rakentajis-
ta puurtaa yksin. Mentori toimii peilinä, 
jonka kanssa voi rauhassa pallotella yhtei-
sön rakentamisen kysymyksiä.

Yhdessä läpi kriisin
HENGEN UUDISTUKSEN KAUTTA YHTEISÖNVETÄJÄ VOI LÖYTÄÄ MENTORIN
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TARVITSETKO MENTORIA?
LAITA VIESTIÄ: TIMO@HENGENUUDISTUS.FI



HENGEN UUDISTUKSEN KESÄJUHLAA ELI KESÄSPIRITIÄ 
vietetään jälleen elokuun ensimmäisenä viikonloppu-
na Lempäälän Ideaparkissa. Tapahtuman valmistelu on 
käynnissä ja tarkoitus on jatkaa edellisvuoden hyväksi ha-
vaittua linjaa. Eli tavoitteena on luoda runsaasti tilaa Hen-
gen kosketukselle ja pyrkiä irti minuuttiaikataulutetusta 
ohjelmasta kohti läsnäoloa ja kohtaamista. Rukoilemme 
siis, että saisimme viettää ainutlaatuisen hengellisen ke-
sätapahtuman, jossa ei vain juosta ohjelmasta toiseen 
vaan jossa on oikeasti tilaa olla Jumalan puhuttelussa. Sitä 
juuri nyt tarvitaan!

KesäSpiritin taustateemana on yhteisöllisyys ja kohtuulli-
suus elämäntapana. Teema johtaa pohtimaan, miten seu-
rakuntaelämä voisi olla aidosti yhteisöllistä eikä vain kirkon 
penkissä istumista. Samalla mietimme, millaiseen elä-
mäntapaan Raamattu meitä kutsuu luomakunnan ja elin-
tasomme tullessa yhä vahvemmin uhatuiksi. Kristitylle 
kohtuullisessa elämäntavassa ei ole kyse trendistä tai pa-
niikkiratkaisusta, vaan Jeesuksen seuraamisesta. Sen motiivi 
ei nouse pakosta vaan armosta. Koska olemme itse saaneet 
Kristuksessa niin kohtuuttoman paljon, voimme opetella 
elämään kohtuullisemmin ja Luojaamme kunnioittaen.

Edellisvuosista poiketen tapahtuma on kaksipäiväinen. 
Aloitamme perjantaina 4.8. iltapäivällä klo 13 Isän huo-
neella. Kyseessä on kokonaisvaltainen rukoushuone, jossa 
on neljä isoa teema: kehollisuus, läsnäolo, profeetallisuus 
ja parantuminen. Ohjelmassa vuorottelevat alustukset, eri-
laiset käytännön harjoitukset, musiikki ja rukous sekä tauot. 
Samassa hengessä jatketaan myös lauantai-iltapäivä. 

Lauantaina 5.8. aamupäivä omistetaan kohtuullisuuden 
ja vastuun kysymyksille. Pohdimme käytännöllisesti, mil-
lainen olisi kristillinen yhteisö, joka auttaa elämän koh-
tuullista elämäntapaa. Luvassa siis hyvin ajankohtaista ja 
kiinnostavaa opetusta ja keskustelua. Molempina iltoina 
keskitymme Kristukseen; kuulemme hyvää sanaa, ylis-
tämme ja annamme tilaa Hengen kosketukselle. Lauan-
taina tapahtuma päättyy ehtoollisen viettoon. Lapsille on 
aina ohjelman aikana oma LastenSpirit-tapahtuma.

Esiintyjälistaa ei vielä julkaista mutta tarjolla tulee ole-
maan hyvin kiinnostavia vieraita sekä huippuluokan mu-
siikkia. Sananjulistuksesta vastaavat Hengen uudistuksen 
Spirit-verkoston loistavat uuden sukupolven julistajat. 
Ohjelma julkaistaan alkukevään aikana verkkosivuilla:

 www.hengenuudistus.fi

Kohtuullinen elämä. 
Kohtuuton armo. 

HENGEN UUDISTUKSEN KESÄJUHLA 4.–5.8.2023
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YHTEISÖT

Yhteisöllisyys tarttui minuun 
opiskeluaikana Turun 
Katariinanseurakunnassa. Siellä 
hulvatonta porukkaamme 
johti monelle lukijalle tuttu 
Timo Pöyhönen. Aloittaessani 
sitten pappina vuonna 
2006 minulla oli vain kaksi 
ajatusta: Alfa-kurssin ja 
rukousryhmän aloittaminen. 
Nyt Mikaelinseurakunta on jo 
täynnä erilaisia yhteisöjä.

YHDELLÄ YHTEISÖLLÄ ALKUUN 
Mikaelissa aloitimme yhdestä jumalanpal-
velusyhteisöstä, Mikaelmessusta. Messun 
ympärille syntyivät sitten Alfat, pienryh-
mät, seurakuntakoulu ja rukousryhmä. 
Pansion lähiössä alkoi – kuin vahingossa 
– ruokakassityön kautta muotoutumaan 
diakoninen yhteisö. Hieman myöhemmin 
aloitettiin nuorten aikuisten Polku-yhtei-
sön istuttaminen ja lapsiperheiden Lau-
ma-yhteisö. Samalla tehtiin työtä, jotta 
perinteinen nuorisotyö saataisiin lähenty-
mään muita seurakunnan yhteisöjä. Alkoi 
muodostua vauvasta vaariin -kaari, jolloin 
ihminen tulee seurakuntaan pyhäkoululai-
sena ja elää seurakunnan yhteydessä mes-
sun pysyessä ja yhteisöjen vaihtuessa ha-
maan vanhuuteen saakka.

YHTEISÖJEN VERKOSTO 
Yhteisöllisyys sekä oman paikan ja porukan 
löytyminen ovat Mikaelissa tärkeitä arvo-
ja. Siksi eri ikäisille ja erilaisissa elämänti-
lanteissa oleville on perustettu monenlaisia 
ryhmiä. Yhtä tärkeää on luoda siltoja seura-

kunnan eri porukoiden välille. Tärkein niis-
tä on jumalanpalvelus. Seurakunnan täyt-
täessä 100-vuotta vuonna 2021 yhteisöllisiä 
elementtejä tuotiin myös aamumessuun.

Messujen lisäksi yhteyttä rakennetaan 
eri yhteisöjen yhteisillä leireillä ja juhlilla. 
Samalla seurakuntalaiset tutustuvat parem-
min toisiinsa ja esimerkiksi eläkeläinen voi 
kertoa lapsenlapselleen millaista opiskelija-
toimintaa seurakunnassa on ja päinvastoin. 

MIKSI YHTEISÖLLINEN SEURAKUNTA? 
Mikael on seurakunta, joka tekee paljon 
tavoittavaa työtä. Evankelioivassa työssä ei 
ole kuitenkaan mieltä, jos sen kautta löy-
detyille ihmisille ei ole luontevaa paikkaa 
seurakunnassa, eikä porukkaa johon kuu-
lua. Siksi tarvitaan eri-ikäisten ja erilaisissa 
elämäntilanteissa olevien yhteisöjä. 

Yhteisö on myös Uuden testamentin 
seurakuntanäyn mukainen. Se mahdol-
listaa hengellisen kasvun, seurakuntalais-
ten palvelutyön, armolahjojen käytön ja 
rakkaudellisen välittämisen. Oman koke-
mukseni mukaan se on myös usein tavat-
toman hauskaa!

Mikaelissa yhteisönäky on huomioitu 
myös työnjaossa. Osa työntekijöitä kes-
kittyy enemmän perusseurakuntatyöhön, 
osa taas uudistuvaan seurakuntatyöhön eli 
kaikkeen edellä kuvattuun. Olemme myös 
Spirit-verkoston resurssiseurakunta, mikä 
tarkoittaa, että autamme mielellämme uu-
sia työntekijöitä ja seurakuntia sisälle yh-
teisönäkyyn.
 
MALLIA NUORISOTYÖSTÄ 
Seurakuntien nuorisotyö osaa yhteisön ra-
kentamisen. Sillä on selkeä sisäänheitto-
malli (rippikoulu), säännöllinen kokoon-
tuminen (nuortenilta) ja maallikoiden 
hengellisen kasvun ohjelma (isoskoulu-

tus). Kun nuorisotyön tukena on vielä ru-
kousryhmä, ovat yhteisön neljä peruspa-
likkaa kasassa. 

Yhteisönäyn tuominen nuorempiin tai van-
hempiin seurakuntalaisiin ei ole siis raketti-
tiedettä, vaan toimiva nuorisotyö antaa sii-
hen simppelin mallin, jota voi soveltaa. 

Ps. Tutustu uusiin yhteisösivuihimme:
mikael.fi 

Pasi Jaakkola
johtava kappalainen 
Turun Mikaelinseurakunta

Turun Mikael
MONIEN YHTEISÖJEN SEURAKUNTA
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“Mitä? Rukoilemaan? No 
kyllähän minä iltarukouksen 
pidän, lapsena opin.”

Tämän suuntaisia vastauksia olen 
saanut, kun olen kysellyt ihmisiä liit-
tymään rukoustoimintaan. Haluan 
kuitenkin haastaa sinut rukoilemaan 
Suomen kirkon ja kansan hengelli-
sen uudistumisen puolesta Hengen 
uudistuksen Rukousrintamaan. Käy-
tännössä saat kerran kuussa rukous-
aiheita sähköpostiin ja kuulet muista 
tavoista osallistua.

Sitoutuminen säännölliseen rukouk-
seen on rikastuttanut omaa rukou-
selämääni tosi paljon. Virheitäkin on 
tullut tehtyä. Esimerkiksi kerran aloi-
tin yrityksen kahden tunnin rukouk-
sella päivässä, ja väsyin kuukaudessa! 
Sen jälkeen aloin rukoilla ensin vii-
si minuuttia ennen kahvia ja siitä pik-
kuhiljaa lisää. Se toimi jo paremmin. 
Myös se elävöitti, että sitouduin muu-
taman ystäväni kanssa rukoilemaan 
lyhyesti aina kun satuttiin tapaamaan. 
Avioliiton aikana rukoilemme yhdessä 
aina ennen aamupuuroa ja illalla nuk-
kumaan mennessä. Nykyään rukous 
on yhä enemmän läsnä jokapäiväisis-
sä askareissa ja ajatuksissa.

Voit myös haastaa ystäviäsi ja tutta-
viasi Rukousrintamaan. Kutsu mie-
luimmin sellaisia, jotka eivät vielä ole 
rukouksissa mukana. Voit tarvittaessa 
tukea heitä alkuun.

MUISTA KUITENKIN:

 » Älä taakoita itseäsi äläkä toisia 
rukousvaatimuksilla.

 » Älä ”kalasta” niitä, jotka 
ovat jo sitoutuneet johonkin 
rukousryhmään.

 » Älä ota ”rukousmaratoonia”, ettet 
väsytä itseäsi.

 » Haasta ensin kokeilemaan 
toistaiseksi tai määräajaksi.

 » Aloita lyhyesti, esimerkiksi viisi 
minuuttia päivässä sopivaan aikaan.

 » Pyydä joku rukouskaveriksi vaikka 
kerran viikossa tai kuukaudessa.

 » Tekniikkaa voi käyttää apuna; vaikka 
puhelinta, Zoomia, WhatsAppia tai 
kirjettä.

Lisää tietoa sivulla 2 tai verkossa:
hengenuudistus.fi/rukous

TULE MUKAAN RUKOUSRINTAMAAN!

Arto Kantola HU:n rukouskoordinaattori
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UUTISET

Yhteisönrakentajien webinaarisarja käynnistyi 

Mikä uushenkisyydessä vetää puoleen-
sa ja mitä voimme kristittyinä oppia siitä, 
kysyttiin kevään webinaarisarjan avaus-
jaksolla. Muusikko Heidi Naukkarinen 
päätyi harjoittamaan shamanismia, joka 
tarjosi vastauksia hänen yksinäisyyteensä 
ja aidon hengellisyyden kaipuuseensa. Lo-
pulta kävi ilmi, että Jeesusta ja muita hen-
kiä ei voinut sovittaa yhteen, ja niin hän 
valitsi Jeesuksen. Naukkarinen rohkaisi 
näkemään, että uushenkisyyttä harjoitta-
vat ovat etsijöitä, joiden kanssa kannattaa 

käydä avoimia hengellisiä keskusteluja. 

TULEVAT WEBINAARIT OVAT AINA 
TIISTAISIN KLO 9.00-9.45:
 
• 28.2. pastori Arni Hukari, yhteisön-

rakentajana seurakunnassa ja lähetys-
kentällä

• 28.3. kirkkoherra Matti Vehviläinen 
koko seurakunnan uudistuminen 

• 25.4. Antti Hietamäki Tampereen va-
paakirkko, hengellisen johtajan kriisit 

Vapauttajaverkosto 

“Etsin apua henkivaltojen aiheuttamaan 
häirintään ja menin papin luokse. Hän sa-
noi, ettei usko persoonalliseen pahaan, ja 
sytytti kynttilän”, kertoi eräs verkostota-
paamisen osallistuja. Yhä useampi seura-
kuntien työntekijä ja vapaaehtoinen kohtaa 
henkivaltojen todellisuuden palvelutyös-
sään. Jotta tarvitsevat saisivat todellisen 
avun Jeesuksen ristin ja ylösnousemuksen 
voimassa, on  Hengen uudistus perustanut 
verkoston heille, jotka kohtaavat henkival-
tojen todellisuutta sielunhoitotyössä. Tä-
hän mennessä kaksi kertaa kokoontunut 
verkosto tarjoaa turvallisen yhteyden jakaa 
kokemuksia, saada opetusta ja varustusta 
aiheesta sekä palvella toinen toista rukoil-
len. Jos kaipaat tällaista tukea, ota yhteyttä 
johanna@hengenuudistus.fi.

Kutsu vuosikokoukseen 

Hengen uudistus kirkossamme ry:n vuo-
sikokous pidetään ma 28.2.2023 klo 13 
Tampereella OM:n toimistolla, Yliopis-
tonkatu 58 B.

Kokoukseen voi osallistua myös etänä. 
Linkki kokouksen Zoom-yhteyteen tulee 
Hengen uudistuksen verkkosivuille.

Kokoukseen ovat tervetulleita kaik-
ki yhdistyksemme jäsenet. Kokouksessa 
käsitellään sääntömääräiset asiat: vuoden 
2022 toimintakertomus, tilin- ja toimin-
nantarkastajien tarkastuskertomukset, ti-
linpäätöksen hyväksyminen, vastuuvapau-
den myöntäminen, toimintasuunnitelma 
ja talousarvio tälle vuodelle sekä jäsen-
maksujen suuruus, hallituksen jäsenten 
valinta sekä ensi vuoden tilin- ja toimin-
nantarkastajat.

Tilaa meidät 
seurakuntaasi

Hengen uudistuksen työntekijät ja julista-
jat ovat seurakuntien ja yhteisöjen käytet-
tävissä. Voit tilata meidät saarnaamaan, 
vetämään valmennuksia työntekijöille tai 
vapaaehtoisille tai puhumaan muihin tilai-
suuksiin. Erityisen mielellään palvelemme 
karismaattisuuteen, Pyhään Henkeen, uus-
henkisyyteen tai yhteisönrakentamiseen liit-
tyvissä teemoissa. Lisätietoja verkkosivuilta.

Kädenojennus uudistuu

Olemme kehittämässä Kädenojennus-leh-
teä. Lehdestä on näillä näkymin tulossa 
ulkoisilta mitoiltaan hieman pienempi, 
jotta se on helpompi ottaa mukaan esi-
merkiksi jostain tapahtumasta. Sisällölli-
sesti lehti keskittyy jatkossakin kolmeen 
teemaan, jotka ovat kokonaisvaltainen 
hengellisyys, karismaattisuus ja armolahjat 
sekä yhteisöllisyys. Tyylillisesti yritämme 
tehdä lehdestä houkuttelevan myös hen-
kisille etsijöille, mutta kuitenkin tukevas-
ti raamatulliseen sanomaan ankkuroiden. 
Lehden nimeä on esitetty muutettavak-
si. Vahva ehdokas on Spirit-lehti, mutta 
asiasta ei ole vielä päätetty. 

Voit laittaa ehdotuksia nimestä, tyylistä ja 
sisällöstä sähköpostilla:
timo@hengenuudistus.fi.
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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!

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

Talous 

Vuonna 2022 säännölliset kuukausilah-
joittajamme jatkoivat uskollisesti Hengen 
uudistuksen tukemista. Tämä on meil-
le suuri kiitosaihe! Sen sijaan merkittäviä 
kertaluontoisia lahjoituksia ei juuri tullut, 
ja se kutisti lahjoituskertymäämme eten-
kin loppuvuodesta. Oheinen kaavio osoit-
taa, että talven 2021-2022 kertaluontoi-
set lahjoitukset lisäsivät lahjoituskertymää 
merkittävästi. Vuoden 2022 talouden pe-
lasti runsas kolehtikertymä. 

Jotta voimme saavuttaa keskimääräi-
sen 4000€ kuukausittaisen lahjoituskerty-
män, tarvitsemme 20 uutta kuukausilah-
joittajaa. Jos jo lahjoitat, rukoilethan näitä 
kanssamme! Jos et vielä lahjoita, voisitko 
antaa kertalahjan tai tulla säännölliseksi 
työn tukijaksi? 

Lahjoituksesi voit antaa vaikkapa Mo-
bilePaylla numeroon 24978 tai alla oleval-
la QR-koodilla. Lisää lahjoitusvaihtoehto-
ja sivullamme hengenuudistus.fi/lahjoita. 

0 €

2 000 €

4 000 €

6 000 €

Joulukuu 2021 Joulukuu 2022 Tammikuu 2022 Tammikuu 2023



Tue toimintaamme!

Lahjoituskohteet – tai
lahjoita verkkosivuillamme

www.hengenuudistus.fi

Rahankeräyslupa Hengen uudistu kirkossamme ry:lle, voimassa 
toistaiseksi. Luvan numero: RA/2020/962 Toimeenpanoalue: Koko 
Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Kerätyt varat käytetään yhdistyksen harjoittamaan - koulutus- ja 
kurssitoimintaan - hengellisten yhteisöjen toimintaedellytysten 
luomiseen ja ylläpitoon - seurakuntatapahtumiin - lähetystyöhön 
ja diakonia-avustuksiin Venäjällä - yhdistyksen toiminnasta 
tiedottamiseen - radio- ja tv-ohjelmien valmistamisesta ja 
esittämisestä aiheutuviin kustannuksiin.

Hengen uudistus kirkossamme ry
FI21 2047 1800 1225 24

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

Hengen uudistus kirkossamme ry
FI79 2047 1800 1216 74
viite 6020 lähetystyö
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Kohtuullinen elämä. 
Kohtuuton armo. 

HENGEN UUDISTUKSEN KESÄJUHLA 4.–5.8.2023
LEMPÄÄLÄN IDEAPARKISSA JA VERKOSSA


