
Hengen uudistuksen toiminta 
jaetaan aiempaa selkeämmin 
kolmeen sektoriin ja kullekin 
sektorille perustetaan tiimi 
työn tueksi. Sektorit perustuvat 
Hengen uudistuksen näkyyn. 
Myös Kädenojennus jäsentyy 
usein näiden osa-alueiden avulla.

HENKISYYS
Tällä osa-alueella haluamme ennen kaikkea 
kehittää Pyhän Hengen voiman ymmärtä-
mistä ja kokemista. Uutena avauksena otam-
me toiminnan kohteeksi uushenkiset ihmiset. 
Onhan traagista, että jopa 40 % suomalaisis-
ta etsii vastauksia hengelliseen kaipuuseensa 
näistä virtauksista eikä Kristukselta.

KARISMAATTISUUS
Haluamme auttaa jokaista löytämään kaikki 
ne lahjat, jotka Jumala on antanut sekä pal-
velemaan niillä seurakunnassa. Kirkon suurin 
voimavara ovat sen jäsenet ja heidän lahjansa 
ja ideansa.

YHTEISÖLLISYYS
Seurakunta on Uudessa testamentissa keski-
näisen rakkauden yhteisö. Haluamme auttaa 
kirkkoa uudistumaan instituutiosta satojen 
hengellisten yhteisöjen verkostoksi.

Hengen uudistuksen kolme työn osa-aluet-
ta ovat erittäin ajankohtaisia. Kirkon tut-
kimukset osoittavat, että juuri nämä kolme 
näkökulmaa ovat niitä, joita ihmiset nyt kai-
paavat. He etsivät aitoa hengellisyyttä, omia 
vahvuuksiaan sekä armollista yhteisöä, joka 
taittaisi yksinäisyyden – sekä verkossa että to-
sielämässä. Meillä on kaikki avaimet vastata 
tämän ajan etsintään ja auttaa kirkkoa löytä-
mään kontakti suomalaisiin.
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Hengen uudistuksen kolme sektoria

Kun profetia 
osuu harhaan4 Hengen uudistus 

uushenkisten pariin6 Alfa-kurssi 
toimii verkossa9



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. Etsimme 
myös uusi tapoja puhutella aikamme hen-
kisiä etsijöitä.

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.
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Mikä Hengen uudistus? 

RUKOUSAIHEET 1/2021
1. Koronaseurakunta
Rukoillaan, että seurakunnissa syntyisi 
uudenlaista luovuutta ja peräänantamatto-
muutta toimia koronaoloissa sekä perus-
taa uusia yhteisöjä.

2. Jaostot
Rukoillaan uusien HU:n työn eri sekto-
reita kehittävien jaostojen puolesta, jotka 
aloittavat tänä keväänä. 

3. Kirkkokäsitys
Haluamme haastaa kirkon teologian it-
seymmärrystä tämän vuoden aikana. Ru-
koillaan, että Jumala ohjaa prosessia ja että 
kirkkomme voi uudistua hengellisesti ja 
toiminnallisesti.

4. Korona
Jatketaan rukousta, että Jumala jo sam-
muttaisi pandemian voimallaan sekä 
kääntäisi koettelemuksen herätykseksi.

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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Usko koronakriisin 
keskellä

Koronakriisi koettelee hengellistä 
elämää. Miten hoitaa uskoa ja 
pysyä vireessä, kun ei voi osallistua 
seurakunnan toimintaan? Tilanteeseen 
on ainakin kolme helppoa ratkaisua. 

Ensiksi on pidettävä huolta omasta hartauselämästä. Ilman yh-
teisön tukea on itse kannettava vastuu itsestään. Rohkaisen 
varaamaan joka päivä vaikka 15 minuuttia siihen, että lukee 
Raamattua (esimerkiksi luvun päivässä), rukoilee ja on hetken 
hiljaa. Jos tapa on päässyt rapistumaan, aloita viidellä minuutil-
la. Tai kahdella.

Toiseksi, voimme ehkä tavata hyvin pienellä porukalla. Jeesuk-
sen mukaan hän on keskellämme, kun koolla on kaksikin tai 
kolme henkeä (Matt 18:20). Tapaamisen voi toteuttaa vaikka 
käymällä kävelyllä uskovan ystävän kanssa. Jos alueen koronati-
lanne on rauhallinen, voi ehkä kokoontua sisätiloissakin, mikäli 
turvaetäisyydet onnistuvat ja käytetään maskeja. Riskiryhmille 
en kuitenkaan suosittele tapaamisia.

Kolmanneksi voi kokoontua verkossa. Nykyajan tekniikka on 
helppokäyttöistä ja pienellä totuttelulla verkossa kokoontuva 
keskusteluryhmä toimii aivan yhtä hyvin kuin paikan päälläkin. 
Ehkä seurakuntasi järjestää tällaisia ryhmiä? Helppo tapa aloit-
taa ryhmä on järjestää online Alfa, josta puhutaan sivulla 9. Jos 
nettitoiminta ei luonnistu, niin aina voi tarttua puhelimeen.

Älä siis anna koronan estää hoitamasta uskoasi. Harjoita myös 
turvallisesti seurakuntayhteyttä. Kukaties korona koituu meille 
jopa siunaukseksi, jos sen avulla löydämme luovia tapoja elää 
seurakuntayhteydessä. Sellaista seurakuntaa ei nitistä mikään, ei 
nyt eikä tulevaisuudessa.

Timo Pöyhönen

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
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050 575 7006
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PROFETOIMINEN ON VAJAVAISTA
Helppo selitysvaihtoehto on profetian lah-
jan epätäydellisyys. Paavali opettaa, että 
profetointi on vajavaista: parhainkin pro-
feetta voi erehtyä (1 Kor 13:9). Kristityt 
eivät siis heti – toivottavasti – kivitä pro-
feettaa, kun profetia ei osu aivan kymp-
piin. Yksi moka ei tarkoita, että profeetta 
on täysi susi. Olkaamme siis armollisia.

Mutta on toinenkin selitysmahdolli-
suus. Selitys, joka pakottaa karismaatikot 
vakavaan itsetutkisteluun. 

Vaalien alla Yhdysvalloissa uskonto ja 
politiikka sekoittuivat ennennäkemättö-
mällä voimalla. Vaalit koettiin hyvän ja 
pahan väliseksi taisteluksi. Niinpä joista-

kin kristityistä tuli suorastaan fanaattisia 
Trumpin kannattajia. Heille Trump oli 
”Jumalan ehdokas”. Uskonto pantiin siis 
siekailematta palvelemaan poliittisia pää-
määriä ja profetian lahja alistettiin valta-
pelin välineeksi. Uskon siis, että osa profe-
tioista oli tarkoitettu – joko tietoisesti tai 
tiedostamatta – manipuloimaan uskovai-
sia äänestäjiä Trumpin taakse.

Sellaiseen profetoimista ei kuitenkaan 
ole tarkoitettu vaan kyse on profetian lah-
jan väärinkäytöstä. Ehkäpä tästä syystä 
Jumala ei antanut ilmestystään vaan sal-
li oman sydämensä näkyjä julistaneiden 
profeettojen häpäistä itsensä. En ole tästä 
varma, mutta siltä se minusta näyttää.

Yhdysvaltojen 
presidentinvaalien alla monet 
tunnetut karismaatikot 
profetoivat, että Donald Trump 
valitaan uudestaan. Jumala 
oli kuulemma ilmoittanut 
sen heille. Nyt kun totuus on 
paljastunut, moni profetian 
lahjaan uskova kristitty on ollut 
hämmentynyt. Miten nämä 
maailmankuulut profeetat ovat 
voineet ennustaa niin pieleen?
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Karismaattisuus kriisissä 
Yhdysvalloissa
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Ymmärrän itsekin Yhdysvalloissa asu-
neena, että maassa on kaksipuoluejärjes-
telmä. Jokaisen on valittava, kumman 
puolueen ehdokasta äänestää. Niinpä mo-
net olivat mahdottoman valinnan edes-
sä: äänestääkö moraalisesti arveluttavaa 
Trumpia vain poliittisesti arveluttavaa Bi-
denia. Monet kristityt, varsinkin evankeli-
kaalit, valitsivat kahdesta pahasta pienem-
män ja äänestivät Trumpia. Tähän heillä 
on täysi oikeus, eikä siinä ole mitään pa-
haa. Emme yleensäkään pääse valitsemaan 
täydellisen ja epätäydellisen väliltä, vaan 
kaikki ehdokkaat ovat aina syntisiä. Mut-
ta se, mitä syksyllä näimme, meni pahasti 
yli. Poliittisen ja uskonnollisen vallan se-
koittaminen on vaarallista. Jeesus kieltäy-
tyi poliittisesta vallasta, vaikka sitä tarjot-
tiin hänelle kahteen kertaan.

PROFETOIMISEN TARKOITUS
Kolmas selitys karismaattiseen katastrofiin 
liittyy profetian lahjan luonteeseen.

Usein ihmiset luulevat, että profetointi 
tarkoittaa ennustamista. Siinä merkityk-
sessä sanaa käytetään arkikielessä. Mutta 
Raamatun pohjalta tällaisia yhtäläisyys-
merkkejä ei voi vetää, vaan ennustaminen 
on vain osa profetian lahjaa. Vanhassa 
testamentissa profeetat kyllä ennusta-
vat, mutta se ei ole heidän päätehtävän-
sä eivätkä kaikki profeetat ennustaneet 
lainkaan. Sama tilanne on Uudessa tes-
tamentissa. UT:n kuuluisin profeetta on 
eittämättä Johannes Kastaja, mutta hä-
neltä ei ole tallennettu yhtään varsinaista 
ennustusta. Niin ikään Apostolien teoissa 
mainitaan useita profeettoja mutta vain 
pari ennustusta (esim. profeetta Agabos 
ennustaa Paavalin kohtalon ja tulevan nä-
länhädän). Raamatun näkökulmasta kat-
soen ennustuksia liukuhihnalta suoltavat 
amerikkalaiset julkkisprofeetat ovat kum-
mallinen ilmiö.

Mikä sitten on profeetan tai profetian 
lahjan tarkoitus? Raamatussa profeetta on 
Jumalan sanansaattaja, hänen puhuttelun-
sa välittäjä. Profeettaa tarvitaan tuomaan  
Jumalan yleinen puhe yksittäisen ihmisen 
tai seurakunnan ajankohtaiseen tilantee-
seen. Näin juuri toimivat Vanhan testa-
mentin profeetat – he muistuttivat Juma-

lan käskyistä ja kehottivat parannukseen. 
Toisessa tilanteessa profeetat taas lohdutti-
vat kärsimyksen keskellä eläviä: ”Lohdut-
takaa, lohduttakaa minun kansaani, sanoo 
teidän Jumalanne. Puhukaa lempeästi Je-
rusalemille ja kertokaa sille, että sen pak-
kotyö on päättynyt, että sen syyllisyys on 
sovitettu” (Jes 40:1).

Samat tehtävät profetoimiselle annet-
taan Uudessakin testamentissa. Paava-
li kiteyttää idean näin: ”se, joka profetoi, 
puhuu ihmisille: hän rakentaa, kehottaa ja 
lohduttaa.” (1 Kor 14:3). Kohta on erin-
omainen aidon profetian esityslista.

”RAKENTAA, KEHOTTAA, LOHDUTTAA”
Ensinnäkin profetia siis rakentaa. Se ei 
riko eikä revi. Väärän profetian yksi tun-
tomerkeistä on se, että se hajottaa seura-
kuntaa. Se kärjistää, tuomitsee tai kylvää 
eripuraa. Juuri näin Trumpia koskevat 
”profetiat” tekivät. Ne jyrkensivät poliit-
tista juopaa eri tavoin ajattelevien välillä 
johtaen osaltaan tilanteen kärjistymiseen 
väkivaltaiseksi mellakaksi.

Raamatullinen profetia sen sijaan on 
yhteyttä vahvistavaa: ”ylhäältä tuleva 
viisaus on puhdasta ja pyhää, ja niin se 
myös rakentaa rauhaa, se on lempeää ja 
sopuisaa, täynnä armahtavaisuutta ja hy-
viä hedelmiä, se on tasapuolista ja tees-
kentelemätöntä. Vanhurskauden siemen 
kylvetään rauhan tekoina, ja se tuottaa 
hedelmän niille, jotka rauhaa rakentavat.” 
(Jaak 3:14-18).

Rakentaminen tarkoittaa myös hengel-
listä kasvua edistävää, ihmistä ja seurakun-
taa sisältäpäin varustavaa sanaa. Se vahvis-
taa uskoa ja auttaa juurtumaan Kristuksen 
armoon yhä syvemmin.

Toiseksi profetia voi olla kehotusta. Paava-
lin tässä käyttämä kreikan sana on parakle-
sis, joka on samaa juurta kuin Jeesuksen 
Pyhästä Hengestä käyttämä nimitys puo-
lustaja (Joh 14:16). Profeetallinen keho-
tus ei siis ole tylyä kovistelua vaan se tulee 
rinnalle, kutsuu kohti hyvää ja rohkaisee 
ottamaan uskon askelia. Ainakaan profe-
tia ei ole vallankäyttöä vaan sanoma tulee 
tarjoilla kuin avoimella kämmenellä siten, 
että kuulija saa ottaa vastaan tai ohittaa 

sen.  Vanhassa testamenttissa profeetat 
toki välillä julistivat tulikivenkatkuisesti 
mutta silloinkin vastuu johtopäätöksistä 
oli aina kuulijoilla.

Kolmanneksi raamatullinen profetia loh-
duttaa. Se luo uskoa lannistuneeseen tai 
valaa balsamia haavoitettuun. Muistan 
omasta elämästäni lukemattomia tilantei-
ta, joissa olen saanut juuri tällaisen loh-
duttavan profetian. Esimerkiksi menin 
kerran nuorena sanan ja rukouksen -illassa 
rukouspalveluun. Vieläkin muistan lähes 
sanatarkasti kuinka lohduttavasti rukous-
palvelija profetoi. Jokainen sana tuntui 
osuvan syvälle sydämeen ja parantavan.

MYÖS TULEVAA
Joskus rakentaminen, kehottaminen ja 
lohduttaminen voivat sisältää myös il-
mestystä tulevaisuudesta - sekin siis toki 
kuuluu profetoimiseen. Mutta silloinkaan 
profetoinnin tarkoitus ei ole ennustami-
nen sinänsä vaan pikemminkin rohkais-
ta luottamaan Jumalaan nyt ja tulevai-
suudessa. Ja mikä tärkeintä: yksittäisen 
profetian perusteella ei pidä tehdä mitään 
toimenpiteitä vaan profetian tarkoitus on 
vain vahvistaa se, minkä Jumala puhuu 
muutenkin. 

Kun profetian lahjaa käytetään oikein 
ja kun se on rakkauden palveluksessa, se 
on seurakunnalle aivan korvaamattoman 
upea lahja. Sen avulla Jumalan puhut-
telu hyppää Raamatun lehdiltä omaan 
elämään. Se osoittaa, että Jumala ei ole 
kuollut eikä mykkä vaan hän puhuu meil-
le yhä.

“Älkää sammuttako Henkeä, älkää vä-
heksykö profetoimisen lahjaa. Koetelkaa 
kaikkea ja pitäkää se mikä on hyvää.” (1 
Tess 5:19-20).

Timo Pöyhönen
Pastori, toiminnanjohtaja
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Hengen uudistuksen toiminta 
jakaantuu kolmeen sektoriin, 
joista yksi on henkisyys. 
Haluamme löytää tapoja 
kohdata uushenkisiä ihmisiä, 
jotka etsivät vastauksia 
idän uskonnoista ja muista 
virtauksista. Maija Hyssy 
johdattaa meitä ymmärtämään 
uushenkisen ihmisen 
ajatusmaailmaa.

UUSHENKISYYDEN VETOVOIMA
Uushenkisyys uskomisen tapana kieh-
too ihmisiä, jotka eivät ole kiinnostunei-
ta perinteisestä kirkkokristillisyydestä. 
Siinä monista erilaisista aineksista syntyy 
kokonaisvaltainen maailmankatsomus, 
jossa jokainen ihminen on universumi 
pienoiskoossa. Pääsemällä sopusointuun 
ympäröivien – henkisten tai hengellisten 
– voimien kanssa ihminen voi oppia hal-
litsemaan mieltään ja ruumistaan ja lopul-
ta onnistua tavoittamaan sisällään asuvan 
jumalallisen. Horisontissa siintää tietoi-
suuden tason muuttuminen ja fyysisen 
maailman kahleista irtautuminen. Uus-
henkisyydessä näkyy vahva omaan sisäi-
seen maailmaan keskittyminen ja samalla 
kaiken takana olevan universaalin yksey-
den etsiminen. Tässä liikehdinnässä eri 
vaikutteet sekoittuvat. Vaikka perinteinen 
kristillisyys ja uushenkisyys ovat kilpaile-
via katsomuksia, esimerkiksi Ultra-lehden 
lukijoista 71 % ajattelee, että Jeesus on Ju-
malan poika.

Kristinuskossa on korostettu pelastus-
ta Jumalan armon kautta. Kirkko, saarnat 
ja sakramentit ovat määränneet kaapin 
paikan ja yksilön osaksi on jäänyt uskoa 
ja vastaanottaa. Nyt rinnalle on ilmaantu-
nut virtauksia, jotka korostavat pelastavan 
tiedon saavuttamista omin avuin. Uus-
aikalaisuus ei kuitenkaan ole uutta, vaan 
vanhoista uskonnoista ja individualistises-
ta hengellisyydestä etsitään nyt välineitä 
omaan henkiseen kehitykseen. Materialis-

min jättämä tyhjiö sekä pettymys kirkkoi-
hin ja kristittyihin voivat monesti olla kirk-
kokriittisyyden syynä. Reppuun saattaa olla 
kertynyt myös katkeruutta. Kaikki tämä 
panee etsimään uutta, toisenlaista tietä.

VALTAVIRTAA
Uushenkisessä maailmankatsomuksessa kai-
kella on ykseys. Jumaluus voi asua meissä 
kaikissa ja tämän voi ymmärtää mietiskelyn 
ja fyysisten harjoitteiden avulla. Klassisessa 
mielessä syntiä ja väärää ei oikeastaan ole, 
ei myöskään mitään absoluuttista pahaa tai 
tuomiota. On ehkä mahdollisuus korjata 
huonoa kohtaloa elämän kiertokulussa.

Uushenkisyydestä etsitään myös yli-
luonnollisuutta. Omissa käsissä koetaan 
parantavaa voimaa, energiakenttiä jotka 
voivat olla kenen tahansa käytössä uskoipa 
Jumalaan tai ei. Yliluonnollista ilmoitus-
ta voi saada meditoimalla; enkelit tuovat 
sanomia, ilmestyvät, hoitavat ja ohjaavat. 
Kun energiat ovat kohdallaan, ihminen 
löytää harmonian. Ihmeiden oppikurssit 
kiinnostavat.

Nykyisin uushenkisyys ei ole erityis-
ryhmien harrastus, vaan se on kaikkialla: 
aikakauslehdissä, kasvatuksessa, työelämäs-
sä, holistisessa terveydenhoidossa – ja jopa 
seurakunnissa. Siitä on tulossa valtavirtaa.

NÄKYY KRISTILLISYYDESSÄKIN
Kristillisissä yhteisöissä uushenkisyys voi 
näkyä enkeli-ilmestyksinä, erikoisina ma-
nifestaatioina, jumalallisen voiman ko-
rostuksena, parantavina henkienergioina, 
ihmisen rajattomien mahdollisuuksien 
korostamisena, julistuksina ja vakuutuk-
sina, jotka toteuttavat vetovoiman lakia 
(“saat sen, mitä vedät puoleesi ja tahto-
si ratkaisee, mitä se on”) ja monin muin 
tavoin. Tavallinen kristillisyys taas tuntuu 
vanhanaikaiselta. Voisiko olla, että Juma-
lan luo on erilaisia teitä? Uskonnollisista 
uskomuksista voidaan siis ottaa ne, jotka 
tuntuvat sopivan itselle. Tärkeintä on vain 
virittäytyä vastaanottavalle taajuudelle. 
Silloin pystyy lopulta tekemään kvantti-
hypyn, jonka avulla löytää jumalallisen, 
ja jopa ihmisen DNA muuttuu “Jumalan 
valtakunnan DNA:ksi”.  Aikanaan Juma-

lan valtakunta tulee ja me saamme hallita 
Kristuksen kanssa. Mutta hän onkin kos-
minen Kristus, joka sanoo: “Mitä minä 
olen, sitä kaikki tulevat olemaan”. Uus-
henkisyydessä Jeesus on Kristus-tapahtu-
ma, jonka avulla voi päästä Kristus-tietoi-
suuden tilaan.

KAIKKI EI KIILLÄKÄÄN
Entä sitten negatiiviset ajatukset, jotka 
kuitenkin pyrkivät tietoisuuteen positii-
visesta vakuuttelusta huolimatta? Arjen 
ongelmat eivät ehkä poistu, vaikka veto-
voiman lain mukaan niistä pitäisi päästä 
voitolle. Uusi usko ei parannakaan men-
neisyyden haavoja. Tyhjyys ja tarkoituk-
settomuus, pelkotilat, vaikeudet itsen ja 
muiden kanssa saattavat vaivata. Isojen 
ongelmien ilmaantuessa onkin ollut tar-
peen perustaa rajatiedon kriisikeskus, jossa 
uusaikalaisia ja näiden voimien kanssa te-
kemisissä olevia autetaan ”löytämään vah-
vempi voima” kuin se, jonka vaikutusten 
kanssa he ovat joutuneet ongelmiin.

Kristillisen uskon ytimessä on relaatio, 
suhde. Kristuksen Henki asuu kristityn 
sisimmässä. Luojaa ja luotua ei kuiten-
kaan voi samastaa eivätkä ne voi sekoittua 
keskenään.  Voimavaikutukset tai rauhan 
tuntemukset eivät tätä suhdetta korvaa. 
Yleisen jumalatietoisuuden sijaan meidän 
kaikkien on mahdollista löytää yhteinen 
tie, joka on se sama vanha yksinkertai-
nen evankeliumi. Sillä tiellä saamme olla 
omia persooniamme ja löytää uutta yh-
dessä. Vanhat kristilliset uskontunnustuk-
set näyttävät sittenkin tavoittavan uskon 
ytimen ja puhuvan oikein Jumalasta. Uus-
henkisyys on oikeassa siinä, että Jumala ei 
ole pään tietoa eikä rituaali (vaikka tieto 
tarvitaan ja liturgia on apuna konkretisoi-
massa sanomatonta), vaan henkilökohtai-
nen kokemus. Olennaista on suhde Juma-
laan. Jeesus, syntien anteeksiantaja, riittää.

Maija Hyssy
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Moni seurakunta järjestää Alfaa 
tavoittaakseen uusia ihmisiä. 
Mutta mitä Alfan jälkeen? 
Vastaus on: seurakunta. 

”Jokainen vaihe Alfan ja seurakunnan vä-
lissä vähentää seurakuntaan päätyvien ih-
misten määrää”, sanoi pastori Kenno Leier 
vuoden takaisessa Alfa-konferenssissa. Lon-
toolaisesa Holy Trinity Brompton -seura-
kunnassa kehitettyä 8–12 viikon kurssia 
kristinuskon perusasioista järjestetään Suo-
messa 70 seurakunnassa. Moni uskovakin 
etsii sen kautta seurakuntayhteyttä.   

Testasin Leierin väitettä pienellä empii-
risellä kokeella: muistelin 15 vuoden aika-
na kolmella eri paikkakunnalla ja kahdel-
la eri mantereella kohtaamiani alfalaisia, 
ja huomasin heidän jakautuvan kolmeen 
ryhmään: seurakuntayhteys ennen Alfaa ja 
Alfan jälkeen, ei seurakuntayhteyttä ennen 
Alfaa eikä Alfan jälkeen, ei seurakuntayh-
teyttä ennen Alfaa mutta kyllä se jälkeen.

Koska lähes kaikilla on ollut motivaa-
tiota jatkaa seurakunnassa, mietin, miksi 
toiset löytävät paikkansa ja toiset eivät. 
Havaitsin, että todella monet, elleivät 
kaikki, viimeiseen ryhmään kuuluvista jäi-
vät seurakuntaan jonkin vastuutehtävän 
kautta. Vapaaehtoisvoimin toteutetussa 
Alfassa he olivat saaneet mallin siitä, että 
seurakunta on yhteisö, jota rakennetaan 
yhdessä. Alfan jälkeen irrallisiksi jääneet 

pyörivät mukana jonkin aikaa ja tipahtivat 
sitten joukosta. 

SEURAKUNNAN 
KULTTUURILLA ON VÄLIÄ
Miksi oman paikan löytäminen Alfan jäl-
keen sitten on monesti vaikeaa? Kymme-
nen vuoden takainen Alfa-ryhmäni sa-
noitti ongelman näin: seurakunnassa ei 
ole sellaista toimintaa, johon he kokisivat 
mielekkääksi osallistua. Kysyin, tulisivat-
ko he mukaan, jos tarjolla olisi Alfa-tyyli-
nen, rento jumalanpalvelus. Kyllä! Koska 
sellaista ei ollut, kysyin, olisivatko he val-
miita tulemaan mukana toteuttamaan sel-
laista. Näin starttasi Pyhä Piknik -yhteisö. 
Yksi ryhmäläisistäni kiteytti osallistumisen 
merkityksen: ”Tulen paikalle, jos minulla 
on tehtävä. Jos tehtävää ei ole, en osaa tul-
la istumaan vain penkissä.”

Miksi Alfa on niin hyvä perusta uudel-
le yhteisölle? Vastaukseksi sopii Apostolien 
tekojen toisen luvun kuvaus seurakunnan 
yhteiselämästä. Alfa heijastaa seurakunnan 
alkuperäistä kulttuuria ja arvoja paremmin 
kuin moni muu seurakunnan kokoontu-
minen: siellä eletään yhteydessä, kuunnel-
laan apostolista opetusta, aterioidaan yh-
dessä. Vaikka kukaan ei tietääkseni ole vielä 
myynyt omaisuuttaan eikä sairaitakaan 
aina parane, tuodaan tämä kristinuskon 
voimallinen puoli esiin ja annetaan tilaa 
Pyhän Hengen kokemiselle. Ja niin Herra 
synnyttää uskoa yhä uusissa ihmisissä.

ALFA MUOVAA KULTTUURIA 
”Älä integroi Alfaa seurakuntaan. Ra-
kenna Alfasta seurakunta.” Leier kertoo 
noudattaneensa tätä ohjetta johtamassaan 
Espoon vapaaseurakunnassa. He järjes-
tivät Alfa-kursseja seurakuntalaisille is-
tuttaakseen koko seurakuntaan vieraan-
varaisen yhdessä elämisen ja tekemisen 
kulttuurin. Alfa onkin mitä parhain uu-
den yhteisön alku, sillä se antaa yhteisön 
ytimeen raamatullisen seurakunnan arvot 
ja kulttuurin. Online Alfan ansiosta epi-
demiorajoituksetkaan eivät estä yhteisön 
rakentamista Alfan pohjalta.

Jos haluat rakentaa yhteisöllistä seura-
kuntaa, järjestä Alfa. Jos teillä on jo Alfa 
mutta ei yhteisöä, tässä muutama periaate 
avuksi:

• Ota alfalaiset mukaan synnyttämään yh-
teisöä. Uusilla ihmisillä on raikkaimmat 
näkemykset ja suurin valmius rakentaa 
uutta. 

• Säilytä Alfan arvot: avoimuus, vieraan-
varaisuus, yhdessä tekeminen, relevantti 
opetus ja rukous. 

• Ole joustava muodon suhteen: yhteisö 
voi alkaa yhdestä pienryhmästä ja verkko-
yhteisö voi kokoontua korona-aikanakin.  

• Miettikää missio. Seurakunta ei ole ole-
massa itseään varten, vaan jotta toteutuisi 
Apt. 2:47: ”päivä päivältä Herra liitti hei-
dän joukkoonsa niitä jotka pelastuivat”.

 
Kirjoitus perustuu Alfa-konferenssissa 2021 pidet-
tyyn puheenvuoroon.

Alfasta yhteisöksi
 Etätoteutettu Alfa-konferenssi innosti 
ympäri Suomea. 

Tarvitsetteko apua uuden yhteisön 
perustamiseen? Hengen uudistus 

tarjoaa valmennusta sekä 
vertaistukea uusien yhteisöjen 

perustamiseen. Käy katsomassa 
HENGENUUDISTUS.FI/YHTEISOT  
ja lue lisää. Liity myös Spirit-

yhteisöverkoston Facebook-ryhmään!

Johanna Sandberg
Yhteisövalmentaja
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Alfa tunnetaan kolmen A:n 
kokonaisuutena: ateria, alustus 
ja avoin keskustelu. Miten 
sellainen voi toimia etänä? 

Kun korona siirsi pääkaupunkiseudun 
Verkosto-seurakunnan Alfat vuosi sitten 
verkkoon, Alfan ohjaajina tuolloin toimi-
via Päivi ja Kari Aaltoa hirvitti. Aallot 
ovat Verkoston Alfan johtotiimin jäseniä.  

– Toki olemme käyttäneet verkkotyö-
kaluja työssämme, mutta emme tienneet, 
miten tekniikka tässä toimii. Osaavatko 
ihmiset käyttää tekniikkaa ja miten verk-
kotapaamiset sopivat Alfan ideaan? 

Aaltoja mietitytti myös se, miten osal-
listujat jakavat ajatuksiaan ruudun ää-
rellä.  Ohjaajien yllätykseksi niin Ver-
koston kuin muissakin Online Alfoissa 
ihmiset ovat kuitenkin avautuneet jopa 
nopeammin ja syvemmin kuin perintei-
sissä Alfoissa. Aaltojen mukaan tähän voi 
vaikuttaa ympäristö ja tekniikan tuomat 
mahdollisuudet. 

– Ihmiset ovat kotona, turvallisessa 
ympäristössä. Joku voi jännittää sosiaali-
sesti perinteistä Alfaa ja kokea fyysisesti 
hieman etäisemmän Online Alfan vähem-
män pelottavana, Kari pohtii.  

MATALA KYNNYS OSALLISTUA 
Online Alfan vahvuus on myös sen help-
pous, sillä aikaa ei kulu matkoihin.  

– Esimerkiksi viime syksyn ryhmäs-
sä oli paljon osallistujia, joilla oli ruuh-
kavuodet menossa: oli lapsia, jotka tar-
vitsivat läsnäoloa tai kuskausta. Tähän 
tilanteeseen Online Alfa sopi paljon pa-
remmin kuin perinteinen Alfa, kertoo 
Päivi. – Jos on tiukka aikataulu, voi kat-
soa filmin aikaisemmin ja tulla mukaan 
vasta sitten, kun keskustelu alkaa.  

 Online Alfa on todella hyvä mahdolli-
suus tavoittaa ihmisiä, jotka eivät pystyisi 
sitoutumaan lähitapaamisiin 12 viikoksi. 
Osallistujat voivat lisäksi olla vaikka sato-
jen kilometrien päässä toisistaan.  

Teknisesti Online Alfa vaatii älypuhe-
limen, tabletin tai tietokoneen, jossa on 
mikrofoni ja kamera. Ohjelmistojen päi-
vittäminen turvaa yhteyksiä. Kuulokkeet 
ovat hyvä lisävaruste, erityisesti jos kotona 
on paikalla muita. 

 PYHÄ HENKI TOIMII  VERKOSSAKIN
Aallot uskovat ja toivovat, että helppou-
tensa ja tavoittavuutensa vuoksi Online 
Alfa on tullut jäädäkseen koronan jäl-
keenkin perinteisen Alfan rinnalle.  

– Ns. hybridimalli olisi hyvä: kokoon-
nutaan toistaiseksi onlinessa ja sitten, kun 
koronan helpottaessa voidaan tavata, olisi 
loppuvaiheessa yhteinen Alfa-viikonloppu 
tai -juhla, Kari suunnittelee.  – Silloin ih-
miset ovat jo tuttuja ja haluavatkin tavata.  

Päivi siteeraa Alfa-työn kansainvälisen 
johtajan Nicky Gumbelin terveisiä tam-
mikuussa niin ikään verkossa järjestetystä 
Alfa-konferenssista: 

– Pyhä Henki ei hämmenny teknolo-
giasta. Hän toimii senkin kautta.

Ihmisten 
avoimuus yllätti  
Online Alfassa

KUKA VOI JÄRJESTÄÄ ONLINE ALFAN? 
– Hyvä pohja on oma kokemus Alfaan 
osallistumisesta. Jos Alfasta ei ole en-
nestään kokemusta, Alfa Suomi auttaa 
pääsemään alkuun. Oman seurakun-
nan mandaatti kannattaa hankkia etu-
käteen, sillä Alfa on tarkoitettu osaksi 
seurakuntaa. 

MILLAISTA MATERIAALIA ON 
TARJOLLA? 
– Alfa Suomen sivuilta 
www.kokeilealfaa.fi löytyy kattava opas 
Online Alfan järjestämiseen. Kirjau-
tumalla MyAlphaan pääsee katsomaan 
koulutusvideoita. Sieltä saatte käyt-
töönne myös videoidut alustukset, joi-
den avulla Alfan pitäminen on helppoa. 
Kun rekisteröitte Alfanne MyAlphassa, 
se näkyy kursseja etsiville. 

MILLAINEN BUDJETTI TARVITAAN 
ONLINE ALFAAN? 
– Alfan materiaalit ovat ilmaisia, joten 
0€ riittää! Osa videoneuvotteluohjel-
mista on maksullisia, mutta ilmaisil-
lakin pärjää. Halutessanne voitte toi-
mittaa osallistujille pienet Alfa-paketit 
kuten teetä, kahvia ja keksejä kokoon-
tumisissa nautittavaksi, tai tarjota heille 
suklaalevyt valmiiksi maksetulla ÄR-
RÄ-koodilla lunastettavaksi.  

Lisäkysymyksistä voit laittaa viestiä 
info@alfasuomi.fi  sekä liittyä Online 
Alfan ja Alfan ohjaamisesta kiinnostu-
neiden uuteen Alfan ohjaajat -Face-
book-ryhmään. 

Kysymyksiin vastasi Alfa Suomen toiminnan-
johtaja Panu Pitkänen Verkosto-seurakun-
nasta. 

Online Alfa yllätti Päivi ja Kari Aallon 
positiivisesti.

Ulla Pitkänen

Apua Online Alfan 
järjestämiseen 
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Rukousaalto – verkkorukoushetki 
joka keskiviikko klo 12-12:20. Klikkaa 
mukaan: www.hengenuudistus.fi

UUTISKATSAUS

KesäSpirit 30.7.-1.8.2021

Hengen uudistuksen päätapahtuma Ke-
säSpirit on tarkoitus järjestää jälleen 
Lempäälän Ideaparkissa. Ohjelmassa on 
ylistystä, sananjulistusta, armolahjoja ja 
Pyhän Hengen läsnäoloa. Lapsille on rin-
nakkaistapahtuma. Tapahtuman toteut-
tamisessa toimitaan viranomaisten oh-
jeistusten ja vallitsevan koronatilanteen 
mukaisesti. Varaa silti kalenteriisi kesän 
ehdoton huipennus – josko vaikka Luoja 
sen meille soisi! 

Kutsu vuosikokoukseen

Hengen uudistus kirkossamme ry:n vuo-
sikokous pidetään ti 23.3.2021 klo 13 
Turussa, Mikaelin srk-kodissa (Puistoka-
tu 13). Poikkeuslain perusteella kokouk-
seen toivotaan osallistuttavan vain etänä. 
Linkki kokouksen Zoom-yhteyteen löytyy 
Hengen uudistuksen verkkosivuilta maa-
liskuussa.

Kokoukseen ovat tervetulleita kaik-
ki yhdistyksemme jäsenet. Kokouksessa 
käsitellään sääntömääräiset asiat: vuoden 
2020 toimintakertomus, tilintarkastajan ja 
toiminnantarkastajan tarkastuskertomuk-
set, tilinpäätöksen hyväksyminen, vastuu-
vapauden myöntäminen, toimintasuun-
nitelma ja talousarvio sekä jäsenmaksujen 
suuruus, hallituksen jäsenten ja varajäsen-
ten lukumäärä ja valinta sekä tilin- ja toi-
minnantarkastajien valinta.

Asialistalla on myös sääntöuudistus. 
Säännöt on jo kertaalleen käsitelty edelli-
sessä kokouksessa, joten nyt ne on hyväk-
syttävänä lopullisesti.

Tulkoon Sinun 
Valtakuntasi 
toukokuussa

Viime keväänä ensimmäistä kertaa Suo-
messa julkisesti toteutettu rukouskampan-
ja Tulkoon Sinun Valtakuntasi toteutetaan 
taas toukokuussa. Ideana on yksinkertai-
sesti rukoilla hiukan enemmän sekä yksin 
että yhdessä helatorstaista helluntaihin 
(13.–23.5.2021). Kampanjan kerromme 
tarkemmin myöhemmin. Nyt voi kuiten-
kin jo varailla kalenteriin ainakin avajaiset 
13.5. sekä muutenkin kyseistä ajanjaksoa. 

Mukana yhteisessä rintamassa on lu-
kuisia järjestöjä ja kirkkokuntia Suomessa 
sekä ympäri maailmaa. Katso lisää: 
www.tulkoonsinunvaltakuntasi.fi

Webinaari: Seurakunta 
koronan varjossa

Seurakunta ei ole vain tilaisuus kirkossa 
vaan yhteisö, joka elää verkossa ja kasvok-
kain. Miten tällaista hybridi-seurakunta 
rakennetaan? Miten verkko voi olla yhtei-
sön tukena ja ympäristönä? Tule pohti-
maan neljän webinaarin sarjaan tiistaisin 
klo 9–9:45:

9.2.  Evankeliumi synnyttää yhteisön,  
 Timo Pöyhönen
9.3. Striimistä yhteisöksi, Johanna   
 Sandberg ja Matti Hernesaho
13.4.  Jaettu johtajuus yhteisössä
11.5.  Yhteisön missio, Benjamin Sandell

Linkki löytyy www.hengenuudistus.fi 
-sivuilta.

Verkkosivuilla 
uutta sisältöä

Hengen uudistuksen verkkosivuille on 
koottu uutta materiaalia yhteisöllisyy-
den rakentamiseen. Yhteisöosio aukeaa 
suoraan osoitteesta www.hengenuudistus.
fi/yhteisot. Tarjolla on mm. yhteisöpyö-
rä-työkalun esittely, verkkokursseja, tie-
toja koulutuksistamme ja Olisiko sinusta 
yhteisönperustajaksi -verkkotesti. Jatkossa 
sivuille on tulossa lisää verkkokursseja ja 
muuta tukiaineistoa yhteisön rakentami-
seen. Tänä vuonna avaamme myös oman 
tietopaketin karismaattisuudesta, johon 
tulee armolahjatesti sekä verkkokursseja 
armolahjoista. Käy tutustumassa ja vink-
kaa seurakuntasi pastorille!
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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

Talouskatsaus

Taloutemme säilyi menojen ja tulojen 
osalta tasapainoisena menneenä vuonna. 
Marras–joulukuussa kotimaan työn lah-
joitukset jäivät alhaiselle tasolle siinä missä 
Siperian-työn lahjoitukset tuottivat tavan-
omaista enemmän. 

30.5.2021 työllemme kerätään valta-
kunnallinen kirkkokolehti. Varaa päivä jo 
kalenteriisi ja tarjoudu messuavustajaksi 
omaan seurakuntaasi. Kolehtiin voi osal-
listua koronatilanteesta riippuen kirkossa 
tai verkossa. Kolehtia odotellessa voit an-
taa oman lahjasi helposti alla lueteltujen 
kanavien kautta. 0 €

750 €

1 500 €

2 250 €

3 000 €

■  KOTIMAANTYÖ ■  SIPERIAN TYÖ

MARRASKUU                        JOULUKUU



KÄÄNTYKÄÄ!
Profeettojen julistuksen keskeinen sana oli 
“kääntykää, palatkaa takaisin!” Eräs tapaus pro-
feetta Jeremian elämästä kuvaa havainnollises-
ti tilannetta, johon profeetta joutui. Kun hän 
oli sanonut kaiken, minkä Herra oli käskenyt 
hänen puhua koko kansalle, papit, profeetat ja 
paikalla oleva väkijoukko ottivat hänet kiinni ja 
sanoivat: “Nyt sinä kuolet! Miksi julistat muka 
Herran sanana, että tälle temppelille käy kuin 
Siilolle ja tämä kaupunki tuhoutuu, niin ettei 
kukaan siinä asu? Tämä mies on tuomittava 
kuolemaan!”

Silloin Jeremia sanoi Juudan johtomiehille ja 
väkijoukolle: “Herra itse on lähettänyt minut ju-
listamaan kaiken sen, mitä olette kuulleet, tätä 
temppeliä ja kaupunkia vastaan. Kääntykää vää-
riltä teiltänne, hylätkää pahat tekonne ja kuul-
kaa Herraa, Jumalaamme! Silloin Herra muuttaa 
mielensä ja säästää teidät…” (Jer 26:8-13).

Profeetta Joel julisti: “Repikää rikki sydä-
menne, älkää vaatteitanne. Palatkaa Herran, Ju-
malanne luo, sillä hän on anteeksiantava ja lau-
pias. Hän on kärsivällinen ja hänen hyvyytensä 
on suuri. Hän voi muuttaa mielensä ja peruut-
taa määräämänsä rangaistuksen” (Joel 2:13).

Kirjasta: Sain sanan Herralta – profeetallisuudesta.
Seppo Löytty.

Hartaus

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 yhteisövalmentaja 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


