
Koronapainajainen on viimein 
alkanut hellittää. Kansakunta 
on heräilemässä horroksestaan. 
Kysyimme psykologi Satu 
Lähteenkorvalta, mitä se 
tarkoittaa yksittäisen ihmisen ja 
seurakunnan kannalta? Satu on 
vieraana myös webinaarissamme.

Olemme eläneet kaksi vuotta eristyksissä. 
Seurakunnat, harrastukset ja tapahtumat 
ovat olleet tauolla ja ystävät ja työkaverit 
ruudulla. Miten se on vaikuttanut ihmisiin?
– Eristys on vaikuttanut meistä jokaiseen. 
Ihmisen voimakkain psykologinen tarve on 
kuuluminen. Me haluamme kuulua poruk-
kaan ja tulla hyväksytyksi. Korona-aika on ai-

heuttanut pahoinvointia ja ulkopuolisuuden 
tunnetta. Se on ollut monelle kipeä kokemus. 
Tämä näkyy esimerkiksi opiskelijoiden ja työ-
terveyden piirissä tehdyissä tutkimuksissa.

Nyt rajoituksia ollaan purkamassa. 
Lähtevätkö ihmiset heti liikkeelle?
– Kaikki eivät lähde. Osalle ihmisistä karsi-
minen on tehnyt itse asiassa hyvää. Tähän 
ryhmään kuuluvat esimerkiksi monet vas-
tuunkantajat, joiden elämä on nyt tasapai-
nottunut. Olen itsekin ollut kiitollinen, kun 
pakolliset menot ovat vähentyneet.

– Toisaalta jotkut pelkäävät, ettei heitä edes 
haluta mukaan. On suorastaan järkyttävää, 
että on paljon ihmisiä, joita kukaan ei näytä 
kaivanneen. Kukaan ei ole kysellyt perään.

– Suomalaisuuteen kuuluu tietty etäisyys. 
Varotaan olemasta vaivaksi ja se on lisännyt ul-

kopuolisuuden tunnetta.

Miten ihmiset saadaan 
takaisin yhteisöihin ja 
seurakuntaan?

– Toistolla on tärkeä 
merkitys. Ihmisiä pitää 
pyytää mukaan yhä uudestaan. Tavallaan vähän 
kosiskella. Heidän pitää vakuuttaa siitä, että he 
ovat arvokkaita ja heitä on oikeasti kaivattu.

– Viestinnässä on hyvä käyttää myös leikki-
syyttä ja huumoria, koska se koetaan lämpönä 
ja hyväntahtoisuutena. Korona on ollut raskas 
kokemus ja keventäminen on nyt tarpeen. Seu-
rakunnat voisivat miettiä ihan out of the box 
-ideoita siihen, miten ihmisiä voisi kutsua ta-
kaisin hauskalla tavalla.

Entä jos tulee takapakkia ja sulku jatkuu. 
Miten selviämme siitä?
– Sitten täytyy löytää yhteinen taistelumoo-
di! Ihminenhän voi kriisin edessä paeta, la-
maantua tai taistella.

– Tarvitaan myös toivoa. Olen ollut pet-
tynyt siihen, miten vähän sitä on julistettu. 
Missä ovat olleet aikuiset, missä uskovat, ja eri-
tyisesti uskovat miehet, jotka olisivat valaneet 
toivoa? Ihmisessä on ilmiömäinen resilienssi eli 
kyky selviytyä, kunhan hän ei menetä toivoaan.
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Kielilläpuhuminen – 
huonon rukoilijan apu!4 Hengen luoma 

mielenmuutos7 Jenn Petersen KesäSpiritin 
pääpuhujaksi8

Eristäytymisestä takaisin yhteyteen
HAASTATTELUSSA TUNNETTU PSYKOLOGI SATU LÄHTEENKORVA

Miten seurakunnat voivat hyödyntää vapautumisen luoman nosteen? 
Linkki webinaariin: www.hengenuudistus.fi. Tiistaisin klo 9-9:45:
• 8.3. Eristäytymisestä yhteyteen, vieraana psykologi Satu Lähteenkorva.
• 5.4. Viestintä ihmisten kutsumiseksi takaisin
• 10.5. Kadonneiden lampaiden paimentaminen



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.
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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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RUKOUSAIHEET 1/2022
1. Korona hellittää 
Kiitetään Jumalaa siitä, että rajoituksia ol-
laan purkamassa ja omikron aiheuttaa 
useimmiten vain lievän taudin. Rukoillaan, 
että pandemia sammuu kokonaan. Rukoil-
laan, että seurakunnat heräävät kutsumaan 
ihmiset takaisin seurakuntayhteyteen.

2. Yhteistyökuviot 
Rukoillaan, että uusia ovia kirkossa avautuu 
Hengen uudistuksen työlle ja että yhteisö-
näky leviää koko kirkkoon. Pyydetään, että 
suuri näkymme sadoista hengellisistä yhtei-
söistä voisi toteutua. Rukoillaan, että pahan 
voimien vastustus murtuu.

3. Uushenkisyys
Rukoillaan, että maassamme oleva hengelli-
nen etsintä kääntyisi kohti Kristusta ja että 
uushenkiset ihmiset voisivat tulla kohda-
tuiksi rakkaudella seurakunnissa. Pyydetään 
johdatusta ja siunausta uushenkisyystyöryh-
mälle ja sen hankkeille ja vetäjälle Marionil-
le. Pyydetään varjelusta pahalta ja sitä, että 
henkivaltojen suunnitelmat raukeavat.

4. Mediamissio 
Rukoillaan syksyllä toteutettavan media-
mission valmisteluiden puolesta. Rukoil-
laan, että suomalaisten sydämet olisivat auki 
evankeliumille ja seurakunnat kykenisivät 
pitämään huolta etsijöistä.
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Kristityt tuomiolla!
Tänä keväänä olemme saaneet seurata outoa näytelmää: en-
tinen ministeri ja nykyinen kansanedustaja Päivi Räsänen on 
oikeudessa syytettynä kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. 
Syynä ovat Räsäsen kannanotot homoseksuaalisuuteen.

Moni kristitty on ollut tapauksesta äimänkäkenä. Onko nyt 
Raamatusta tulossa kielletty kirja tai onko perinteinen kristilli-
nen seksuaalietiikka sensuurin kohteena? Myös monet liberaa-
lit tai jopa ateistit ovat yhtyneet hämmästelyyn. He eivät kan-
nata Räsäsen ajatuksia sinänsä, mutta heistä jokaisella pitäisi 
vapaassa yhteiskunnassa olla kuitenkin sanan- ja uskonnonva-
paus. Myös kirkon puolelta on otettu kantaa. Helsingin piis-
pa Teemu Laajasalo kommentoi, että hänestä Räsäsen pitäisi 
puhua homoseksuaaleista kauniimmin, mutta silti hänestä on 
“kolkko ajatus, että hänen puheensa olisivat Suomessa rikos”. 
Kuopion piispa Jari Jolkkonen sanoi suoraan, että oikeuden-
käynti on hänestä “nolo”.

Itsekin olen seurannut tilannetta epäuskoisena. On ennenkuu-
lumatonta, että sivistysvaltiossa käydään tällaista oikeustais-
toa. Veikkaankin, että käräjäoikeus hylkää syytökset eikä juttu 
etene edes hoviin, vaikka siitä on odotettu ennakkotapausta. 
Syyttäjän oikeudessa esittämät väitteet eivät nimittäin pidä 
paikkaansa ja niinpä koko juttu paljastunee kuplaksi. Syyttä-
jähän väittää esimerkiksi, että Räsänen pitäisi homoseksuaa-
leja alempiarvoisina ihmisinä, joita Jumala ei ole edes luo-
nut (kuka sitten?). Lisäksi hän sanoi oikeudessa, että Räsäsen 
mielestä homoseksuaalisuus väistämättä johtaa lasten hyväk-
sikäyttöön. Nämä ovat itsestään selvästi paikkansa pitämättö-
miä lausuntoja, joista ei ole mitään näyttöä. Räsänen on koko 
ajan puhunut kaikkien yhtäläisestä ihmisarvosta ja Jumalan 
jokaiseen kohdistuvasta rakkaudesta. Kuinka aito kristitty voi-
si muuten ajatellakaan? Hengen uudistus sitoutuu myös kaik-
kien ihmisten tasaveroiseen kohteluun riippumatta seksuaali-
suudesta tai muista ominaisuuksista.

Uskon siis, että syyte raukeaa, mutta pianhan tuo nähdään. 
Tapaus on kuitenkin absurdiudestaan huolimatta tärkeä herä-
te. Nimittäin monissa maissa valheelliset syytteet ovat arkipäi-
vää. Kristittyjä vainotaan eri puolilla maailmaa nyt pahem-
min kuin koskaan. Eikä ole sanottua, etteivät vainot voisi tulla 
Eurooppaankin. Se saakoon meidät pohtimaan, miten oma 
usko kestää, jos joutuu maksamaan siitä täyden hinnan. Oli-
sinko minä valmis seuraamaan Herraa oikeussaliin, vankilaan 
tai jopa kuolemaan? Vastausta ei kannata antaa liian nopeasti, 
vaan kysymyksen pitää laskeutua ja saada meidät huokaamaan 
apua ylhäältä. Sen lisäksi toivon, että mietimme, olemmeko 
muistaneet rukouksin heitä, jotka nyt kärsivät vainoissa. Ehkä 
rukouksen lisäksi voi myös miettiä, miten voisi osoittaa tukea 
kärsiville veljille ja siskoille ihan käytännössä.

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

johanna@hengenuudistus.fi
050 575 7006

TYÖNTEKIJÄMME

OTA YHTEY T TÄ!
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KARISMAATTISUUS
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IHMEELLINEN VOIMA KOSKETTAA
Olen 18-vuotiaana Oronmyllyn karis-
maattisilla raamattupäivillä. Koko päivä 
on puhuttu armolahjoista ja sisälläni oleva 
kaipaus on jo räjähdyspisteessä. Nyt jokin 
vetää rukouspalveluun kuin magneetti.

Menen kirkon alttarille ja jään odot-
tamaan vuoroani. Sitten teen jotain, mitä 
ei saisi: kuuntelen mitä vieressäni olevalle 
naiselle rukoillaan. Hän pyytää, että sai-
si jonkin armolahjan – sama pyyntö siis 
kuin minulla! Hänelle vastataan profetian 
sanoin, että Herra tulee antamaan vielä 
monia lahjoa mutta ensin hän haluaa kou-
luttaa. Johtopäätökseni on selvä: ”jos tuo 
nainen ei ole kypsä saamaan lahjoja, niin 
en kyllä minäkään”. Enää en voi kuiten-
kaan paeta, sillä rukouspalvelijat tulevat 
kohdalleni.

Saan soperrettua pyyntöni ja rukous-
tiimi laittaa kädet päälleni. Ihmeellinen 
voima valtaa olemukseni ja erityisesti leu-
kaperäni. Tuntuu kuin se yrittäisi liikut-
taa suutani. Samalla rukoilijat profetoi-
vat: ”Tänä iltana saat ylistää minua uusin 
kielin!”. Rukoilijat kehottavat minua vain 
avaamaan suuni ja puhumaan, mutta me-
nen täysin lukkoon. En saa suustani sanaa-
kaan, en suomeksi enkä kielillä. Viimein 
rukouspalvelijat kyllästynyt ja käskevät 
penkkiin höpöttämään. Lähden pöllämys-
tyneenä paikoilleni. Pian rauhoitun, ja 
päätän kokeilla. Avaan suuni, ja ihmeellis-
tä tekstiä alkaa tulla suun täydeltä...

HUONOJEN RUKOILIJOIDEN APU
Tuosta hetkestä on nyt jos yli 30 vuotta 
ja edelleen samaa tekstiä tulee, kun vain 
avaan suuni. Kielilläpuhumisen lahja on 
yhä tärkeä osa rukouselämääni. Se on ainoa 
armolahja, joka on annettu ensisijaisesti 
minulle itselleni. Paavalin sanoin ”kielillä 
puhuva rakentaa itseään” (1 Kor 14:4).

Puhun kielillä erityisesti, kun rukous 
on tukkoista. Olen huomannut, että kielet 
on ikään kuin oikopolku ns. kontempla-
tiiviseen tilaan eli Jumalan sisäiseen koh-
taamiseen. Kun huomaan, että rukous on 
tukossa, niin alan vain höpöttää rukous-

kielelläni, ja kestää ehkä kymmen minuut-
tia, kunnes vastarinta sulaa, ja Hengen 
voima täyttää sisimpäni. Näin ei tapahdu 
aina, mutta hämmästyttävän usein. Ruko-
uskieli on myös oiva apuväline ylistämi-
sessä, sillä sen avulla voi kuvata sanoin-
kuvaamatonta. Niin ikään se on työkalu 
esirukoukseen. Kun en tiedä, miten jon-
kun ihmisen puolesta pitäisi rukoilla, an-
nan Hengen ohjata rukousta. Välillä tun-
tuukin, että kielilläpuhuminen on meidän 
huonojen rukoilijoiden pelastusrengas! 

YLEINEN LAHJA
Kielilläpuhumisen armolahja on yleinen. 
Jos kyselen uskovaisporukassa, kuinka 
moni puhuu kielillä, niin usein jopa puo-
let nostaa kätensä. Ehkä armolahjat yli-
päätään ovat paljon yleisempiä kuin tie-
dostamme. Ehkä meidän olisi hyvä uskoa, 
että Jumala ei ole kitsas antamaan lahjo-
jaan. Hän suorastaan käskee tavoittele-
maan niitä (1 Kor. 14:1)

Kielillä puhumisen lahjalla voi palvella 
myös seurakunnan kokoontumisessa, mut-
ta silloin Paavalin ohjeen mukaan jollakin 
pitää olla kielten tulkitsemisen lahja 
(1 Kor 14:27-28). Kielten selittämisen lah-
jassa ei ole kyse kielen kääntämisestä vaan 
eräänlaisesta profetian muodosta. Toivoi-
sin, että tätä lahjaa käytettäisiin paljon ny-
kyistä enemmän, sillä ”parhaat” profetiat 
olen kuullut tällä lahjayhdistelmällä.

MITEN PÄÄSEN ALKUUN?
Kuten sanoin, kielilläpuhuminen on yleis-
tä, vaikkei tätäkään lahjaa anneta kaikille. 
On kuitenkin aivan mahdollista, että Ju-
mala haluaisi sinun puhuvan kielillä. Mi-
ten pääset vauhtiin?

Ensimmäinen askel on yleensä kaipaus. 
Kun luet tätä juttua, alkaako sisältäsi nousta 
syvä toive saada puhua kielillä? Silloin voit 
suoraan pyytää sitä – anovalle annetaan!

Sitten voit kokeilla. Se tarkoittaa, että 
alat vain puhua. Tämä voi tuntua aluksi 
hassulta, mutta jos saat kielten lahjan, niin 
huomaat, että sanoja vain alkaa tulla. Ne 
voivat aluksi olla kuin jokeltelua tai toistaa 

samaa – älä anna sen häiritä, sillä usein lah-
jai avautuu ajan kanssa lisää. On kuitenkin 
hyvä huomata, että sinun pitää aloittaa pu-
huminen. Jumala ei puske sanoja väkisin.

Jos homma ei lähde pyörimään, niin 
voit kokeilla virittäytymistä ylistyksen 
avulla. Laita siis ylistyslaulu soimaan ja 
nosta katseesi Jumalan hyvyyteen. Hetken 
ylistettyäsi ja sydämesi alkaessa lämmetä, 
voit kokeilla, jatkaisiko Henki rukousta 
uusin kielin. Jos edelleenkään ei tule mi-
tään, voit vielä pyytää jotain armolahjoja 
käyttävää ihmistä rukoilemaan puolesta-
si laittamalla käden päällesi. Jos tämäkään 
ei auta, voi jättää asian Herran haltuun ja 
luottaa hänen aikatauluunsa.

ONKO JUMALASTA?
Entäs sitten jos kieliä alkaa tulla, mutta et 
ole varma ovatko ne Jumalasta? On toki 
mahdollista, että kyse on omatekoisesta 
kielestä eikä lahjasta. Tämä ei ole kuiten-
kaan iso ongelma. Ensinnäkin siksi, että 
tällaisesta puheesta ei ole mitään haittaa. 
Ja toiseksi siksi, että jos et ole saanut oi-
keaa lahjaa, niin tuskin jaksat höpötellä 
kovin kauaa. Vähitellen tapa hiipuu pois. 
Entä voiko kielilläpuhumisesi olla peräi-
sin pahoista hengistä? Siihen en usko, sillä 
Jeesus vakuuttaa:

Ei kai kukaan teistä ole sellainen isä, 
että antaa pojalleen käärmeen, kun poi-
ka pyytää kalaa? Tai skorpionin, kun hän 
pyytää munaa? Jos kerran te pahat ihmiset 
osaatte antaa lapsillenne kaikenlaista hyvää, 
niin totta kai teidän Isänne paljon ennem-
min antaa taivaasta Pyhän Hengen niille, 
jotka sitä häneltä pyytävät. (Luuk 11)

Voimme siis luottaa, että Jumala ei 
anna pahan täyttää suutamme, kun Jeesus 
on sydämessämme!

Timo Pöyhönen
Pastori, toiminnanjohtaja

Kielilläpuhumisen lahja on yksi yleisimpiä ja samalla 
oudoimpia armolahjoja. Sen idea on rakentaa ihmistä 
itseään – antaa työkalu, jolla syventää rukouselämää.
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Jeesus jätti opetuslapsilleen 
melko laajan tehtävänannon: 
”Opettakaa heitä pitämään 
kaikki, mitä minä olen 
opettanut teidät pitämään”. 
Mitä kaikkea se pitää sisällään? 

Nopeakin evankeliumien perkaus tuot-
taa tulokseksi pitkän listan: kääntyminen, 
Jumalan rakastaminen yli kaiken, lähim-
mäisen rakastaminen, rukous, luottamus 
Jumalan huolenpitoon, irtautuminen mam-
monan vallasta, ristiriitojen sopiminen ja 
anteeksi antaminen, ikuisuusnäkökulmasta 
eläminen, sairaiden parantaminen, riivaa-
jien ulosajaminen, Jumalan valtakunnan 
julistaminen, uskon vuoksi kärsiminen, 
itsensä kieltäminen ja ristin kantaminen, 
nöyryys ja palveleminen sekä uskon voima.

Joukossa on tuttuja, usein saarnattuja 
teemoja, mutta milloin sinulle on opetet-
tu uskon vuoksi kärsimistä? Karismaat-
tisissa piireissä pyörineet ovat todennä-
köisesti päässeet kokeilemaan sairaiden 
parantamista, jotkut jopa riivaajien ulos 
ajamista. Uskon voiman harjoittaminen 
puolestaan on mellä länsimaissa jätetty 
menestyskristityille ja kuolleiden herättä-
minen afrikkalaisille kanssauskoville.

ERÄMAATA JA TAIVASTA 
Pohjavireeltään körttiläiselle suomalaiselle 
sopii niin sanottu alatien kristillisyys, jossa 
korostetaan ihmisen pienuutta ja Jumalan 

suuruutta eikä vieroksuta elämän kipuilu-
ja ja kärsimystä. Jeesus kuitenkin näyttää 
sotkevan ylä- ja alatiet suloisesti toisiin-
sa: parantaa sairaita mutta on itse kipujen 
mies; asettuu vainottavaksi mutta voittaa 
lopulta kuoleman.

Entä jos onkin niin, että kaikki kristilli-
set korostukset ovat oikeassa? Että Jeesuksen 
seuraamisessa ei olekaan kyse joko uskon 
voimasta ja hengellisistä voitoista tai ihmi-
sen pienuudesta ja nöyryydestä, vaan sekä 
että? Että Jeesusta seuratessa meidät johde-
taan sekä erämaan hiljaisuuteen että taivaal-
liseen ylistykseen? Entä jos kehotus jättää 
kaikki ja seurata Jeesusta onkin 2000-luvul-
la yhtä radikaali kuin se oli antiikin aikaan?

MITTANA HEDELMÄ 
Kun tutkimme sitä, miten Jeesus valmensi 
oppilaitaan, tulee selväksi, että hänen seu-
raaminen ei ole yksilölaji. Jeesus ei solmi-
nut nykyään muodikkaita personal trai-
ner -suhteita Pietarin ja kumppaneiden 
kanssa, vaan kokosi oppilaansa ryhmäksi. 
Tuossa ryhmässä tyhmyys (tai epäusko) 
välillä tiivistyi ja kilpailuhenki synnytti 
konflikteja, mutta siinä myös kivi hioi ki-
veä ja tarjoutui mahdollisuus kasvaa niin 
keskinäisessä kunnioituksessa kuin rak-
kaudessakin. Hengellistä kypsyyttä kun ei 
mitata tiedon vaan Hengen hedelmän eli 
Kristuksen luonteen määrällä.

Jeesuksen seuraamisesta

Jeesuksen seuraaminen ei ole yksilölaji. Sen tukemista pohdittiin Hengen uudistuksen 
uudessa valmentajakollegiossa helmikuussa. 

ALOITA HENGELLISEN
KASVUN RYHMÄ!
Hengellinen kasvupolku on kokonaisvaltainen materiaali 
ryhmille, joissa tarkoituksena on kasvaa yhdessä Jeesuksen 
seuraajina. Verkkokurssi auttaa alkuun materiaalin kanssa. 
Osallistua voi yksittäisille kerroille tai koko kurssille. 

 1.3.  klo 18-19 Mikä on Hengellinen kasvupolku
 15.3.  klo 18-19 Armollisen ryhmäkulttuurin luominen
 29.3.  klo 18-19.30 Demoryhmä I: Tutki
 12.4.  klo 18-19.30 Demoryhmä II: Sovella

TUTUSTU MATERIAALIIN: WWW.HENGENUUDISTUS.FI/HENGELLINEN-KASVUPOLKU 
ILMOITTAUTUMISET: JOHANNA@HENGENUUDISTUS.FI 

Johanna Sandberg
Yhteisövalmentaja

OPETUSKIRJOITUS
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Kääntykää! Jeesuksen julistus alkoi selkeäl-
lä kehotuksella mielenmuutokseen, kuten 
sana metanoeoo kirjaimellisesti kääntyy. 
Jeesuksen seuraajina meidät on kutsuttu 
sisäiseen muutokseen, mutta miten se ta-
pahtuu? 

Paavali käyttää toista muutosta kuvaa-
vaa sanaa Roomalaiskirjeessä: Älkää mu-
kautuko tämän maailman menoon, vaan 
muuttukaa, uudistukaa mieleltänne, niin 
että osaatte arvioida, mikä on Jumalan tah-
to, mikä on hyvää, hänen mielensä mukais-
ta ja täydellistä. 

Muuttukaa on hieman laimea käännös 
kreikan sanasta metamorfeoo, josta juon-
tuu esimerkiksi perhosen muodonvaih-
dosta tarkoittava metamorfoosi. Samalla 
sanalla kuvataan Jeesuksen muodonmuu-
tosta kirkastusvuorella. Kuinka kauniiseen 
ja ihmeelliseen muutokseen Raamattu 
meitä kutsuukaan! Tuon muutoksen vas-
takohta on mukautuminen ympäröivän 
maailman menoon ja ajattelutapoihin.

KUIN PERHOSET 
Kautta vuosisatojen eri kristilliset liikkeet 
ovat kallistuneet milloin ihmisen omien 
ponnistelujen, milloin armon kaikenkat-
tavuuden suuntaan ratkoessaan sitä jän-
nitettä, jonka Jumalan ja ihmisen osuus 
tässä muodonmuutoksessa synnyttää. Ru-
nollinen kuvaus tuosta dynamiikasta löy-
tyy toisesta Korinttilaiskirjeestä:

Me kaikki, jotka kasvot peittämättömi-
nä katselemme Herran kirkkautta kuin ku-
vastimesta, muutumme saman kirkkauden 
kaltaisiksi, kirkkaudesta kirkkauteen. Tä-
män saa aikaan Herra, joka on Henki.

Metamorfoosi aiheutuu siis Herran 
kirkkauden katselemisesta. Paavali oli 
nähnyt tuon kirkkauden ilmestyksessä, ja 
se todellakin käänsi hänen elämänsä suun-
nan. Tässä Paavali kuvaa, että uskovilla on 

kyky ”nähdä” Kristus Sanan julistuksen 
kautta. Siinä Kristuksen kirkkaus näkyy 
himmeänä kuin metallista kiillotetun 
kuvastimen kautta. Se kuitenkin riittää 
muuttamaan meitä tuon kirkkauden 
kaltaisiksi.

EI SELF-HELPPIÄ 
Elämänmuutosoppaat opastavat kehit-
tämään itseään, mutta Jeesuksen seu-
raamisessa on eri dynamiikka. Kyse 
ei ole oman elämän parantelusta 
vaan taistelusta sen eteen, että ar-
kisen elämän keskellä pysäh-
dymme katselemaan Jeesusta. 
Siinä voimme käyttää mo-
nenlaisia kuvastimia kuten 
Raamatun lukua, sen mie-
tiskelyä, ylistystä, rukous-
ta, Jumalan kuuntelua hil-
jaisuudessa. Yksiä auttaa 
musiikki, toisia visuaali-
nen taide, kolmansia tans-
si tai muu liike ja joitakin 
luonto. 

Kyse ei ole vain henkilö-
kohtaisesta hartauselämästä, 
sillä Jeesuksen seuraaminen 
raamatullisessa mielessä on 
yhteisöllistä. Muiden usko-
vien yhteydessä – seurakun-
nassa – toteutuu Raamatun 
opetus, ehtoollinen, esirukous 
sekä ihmistenväliset aidot ja 
rakkaudelliset kohtaamiset - 
sellaiset, joissa voi tuoda sisim-
pänsä sotkut valoon. Näissä 
kaikissa Jumalan Henki on läs-
nä parantavalla ja uudistavalla 
tavalla. 

Johanna Sandberg 

Kutsuttu 
uudistumaan

Pixabay.com / Triggermouse
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VAIKUTTAVA YHTEISÖ
Tapahtuman pääpuhujaksi saapuu pastori Jenn Pe-
tersen New Yorkista. Jenn toimii kansainvälisen Jus-
tice Ministryn seurakuntayhteyksien johtajana. Hän 
opettaa aamuisin siitä, miten seurakunnat ja kristi-
tyt on kutsuttu tuomaan Jumalan valtakuntaa maan 
päälle ja vaikuttamaan yhteiskuntaan. Jenn on yh-
dessä miehensä Brandenin kanssa perustanut uuden 
seurakunnan Manhattanin sykkeeseen, ja he jakavat 
myös tuossa prosessissa oppimaansa. Lisäksi Jenn ja 
Branden ovat taitavia muusikoita.

Oikeudenmukaisuuden ja vaikuttamisen teemat 
näkyvät KesäSpiristissä laajemminkin. Haluamme 
mm. aloittaa hyvän tekemisen ketjuja kauppakes-
kuksen asiakkaiden parissa sekä etsiä luovia tapo-
ja elää ihmisten keskellä. Teemaan sytyttämässä on 
myös muusikko Jukka Leppilampi.

KEHO, MIELI, HENKI
Toinen uusi teema on kokonaisvaltainen hengel-
lisyys. Tutkimme, miten Raamatun ihmiskuvassa 
keho, mieli ja hengellisyys ovat yhtä ja miten Juma-
la haluaa parantaa kaikilla näillä tasoilla. Uskom-
me teeman puhuttelevan yhtä lailla uskovia kuin 
kauppakeskuksen henkisiä etsijöitä. Iltapäiviksi on 
suunnitteilla Asta Lehtimäen emännöimä jatkuva 
rukouksen, kohtaamisen, profeetallisuuden ja Juma-
lan parantavan läsnäolon kokonaisuus, jossa voi tulla 
ja mennä omaan tahtiin.

Uutuuksien lisäksi KesäSpiritissä on myös vank-
ka kattaus Raamatun sanaa, ylistystä, Pyhän Hengen 
voimaa ja yhteyttä sekä rukouspalvelua armolahjojen 
avulla. Koko ohjelma julkaistaan lähiaikoina Hengen 
uudistuksen verkkosivuilla.

Varaa siis viikonloppu 5.-7.8. kalenteriisi ja val-
mistaudu suuntaamaan nokka kohti Lempäälää. Sa-
malla reissulla voit paitsi hoitaa sieluasi niin nauttia 
kesästä ja shoppailla esimerkiksi lasten koulutarvik-
keet ja syysvaatteet kuntoon. Puitteet ovat muuten-
kin kohdallaan, sillä ruokahuolto onnistuu kymme-
nissä raviontoloissa, lapsille löytyy ohjeisohjelmaa 
sisähuvipuistosta ja omasta LastenSpirit-tapahtu-
masta. Majoittua voi Tampereen hotellien lisäksi 
vaikka Ideaparkin uudella karavaanari-alueella.

KesäSpirit 2022 
Ideparkissa
PÄÄPUHUJAKSI JENN PETERSEN NEW YORKISTA

Hengen uudistuksen päätapahtumaa 
KesäSpiritiä vietetään elokuun 5.-7. päivä 
Lempäälän Ideaparkissa. Luvassa on 
inspiroiva viikonloppu oikeudenmukaisuuden, 
armolahjojen ja kokonaisvaltaisen 
hengellisyyden parissa.
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YHTEISÖT

Aluksi näynkantajia oli kaksi: eläkkeel-
lä oleva opettaja Timo Kotiranta ja seu-
rakuntalehtori Satu Salo. He uskalsivat 
haaveilla messusta, jossa olisi perinteisen 
jäykkyyden sijaan inhimillistä lämpöä ja 
jota seurakuntalaiset toteuttaisivat yhdessä 
palkattujen työntekijöiden kanssa.

He lähtivät yhteisövalmennukseen nel-
jän hengen tiimillä.

– Lähdin mukaan vain tukeakseni tois-
ten näkyä. Itse innostuin yhteisönäystä 
vasta valmennuksen kuluessa, tunnustaa 
kappalainen Lasse Vappula nyt.

Pohjia yhteisölliselle messulle Nakkilassa 
toki oli: jumalanpalveluspäivien inspiroi-
mana oli yritetty synnyttää messuryhmiä 
ja myöhemmin paikallisten yhdistysten 
osallistumista messun toteutukseen. Ne 
olivat kuitenkin jääneet yksilöiden tai yh-
teisöjen irrallisiksi suorituksiksi, eivätkä 
johtaneet seurakuntalaisten keskinäisen 
yhteyden vahvistumiseen.

Niinpä tällä kertaa päädyttiin tekemään 
asiat toisin: perustettiin seitsemän vastuu-
tiimiä, joissa messun toteutukseen pääsisi 
osallistumaan yhdessä muiden kanssa. Nyt 
ovella on vastassa tervetulotiimi, messun 
juontaa ja tekstit lukee messutiimi, esiru-
kouksen valmistelee ja rukouspalvelua tar-
joaa rukoustiimi ja kirkkokahvit toteuttaa 
kahvitustiimi. Striimaukseen on syntymässä 
oma tiiminsä ja joka toinen viikko pyritään 
tarjoamaan pyhis perheen pienimmille. Tii-
mien myötä vastuunkantajajoukko on kas-
vanut viiteenkymmeneen seurakuntalaiseen. 

– Maista nyt sinäkin, tuliko liian lai-
haa, hermoillaan seurakuntakodin keit-
tiössä. Uudet tehtävät ovat olleet jännit-
täviä myös juontajille ja esirukoilijoille. 
Seurakuntalaisissa on syvällä kuva siitä, 
että messutehtävissä pitää onnistua tar-
kan kaavan mukaan. Rentous on kasvanut 
kokemuksen myötä: juontajat uskaltavat 
jo puhua lukematta suoraan paperista, ja 
messutiimien keskinäisen jutustelun an-
siosta messua ei enää edellä kuolemanhil-
jaisuus. Tiimien ansiosta jylhän funktiona-
listisessa, 1000-paikkaisessa betonikirkossa 
istutaan nyt myös etuosassa eikä vain kym-
menien metrien päässä urkuparven alla.

Nakkilassa moni asia on kohdallaan: tii-
minjohtajilla on työntekijöiden tuki, avai-
mia tarvittaviin tiloihin ja kahvitiimillä 
maksukortti kauppaan. Toisaalta tiimien 

sisäinen rakentuminen on vasta alussa. 
Sen tueksi tiimien johtajia varustamaan 
kutsuttiin yhteisövalmentaja. Valmennus-
päivässä työstettiin tiimien rakentumista 
ja kasvua mission kirkastamisen, yhteisen 
ajan ja keskinäisen luottamuksen kautta. 

Matka vetovoimaisen ja kohtaavan 
messun luomiseksi jatkuu. 

Johanna Sandberg

Kaipaako teidän messunne uudistumista? Seuraava 
yhteisövalmennus alkaa syksyllä 2022 Tampereella. 
www.hengenuudistus.fi/yhteisot

Jännittävä tehtävä
KYMPPIMESSU UUDISTUU NAKKILASSA

Tiiminjohtajien valmennuspäivässä työstet-
tiin yhteisön ja tiimien missiota sekä laadittiin 
tavoitteet kevätkaudelle.

Messutiimit ovat tuoneet inhimillistä lämpöä Nakkilan seurakunnan messuihin. Kuvassa 
Markku Parkkali, Timo Kotiranta, Lasse Vappula, Heidi Stenroos, Taina Halonen ja Satu Salo.

Yhteisövalmennus antoi messuyhteisön 
rakentamiseen työkalut ja eväät liikkeelleläh-
töön. Kuvassa ydintiimi. 
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UUTISET

Hengen uudistus Kirkkopäivillä

Hengen uudistus on mukana Oulussa jär-
jestettävillä Kirkkopäivillä toukokuussa kah-
den tilaisuuden voimin: Perjantaina 20.5. 
klo 12:30-14 järjestämme Kirkkohallituksen 
kanssa uushenkisyyttä käsittelevän keskus-
telutilaisuuden otsikolla “Henkinen muttei 
uskonnollinen”. Ideana on pohtia avoimesti, 
miksi henkisyys vetoaa nykyihmiseen ja mi-
ten kristittyinä suhtautua siihen. Keskuste-
lussa ovat mukana nykynoita Kuparikettu, 
henkinen valmentaja Erika Juusola, pastori 
Henri Järvinen, pastori Lea Kujanpää, uus-
henkisyydestä kristityksi kääntynyt Marion 
Routti ja tutkija Jussi Sohlberg. 

Kuten listasta voi huomata, olemme 
kutsuneet keskusteluun myös uushenki-
syyttä harjoittavia ihmisiä. Ajatuksena ei 
ole osoittaa hyväksyntää esimerkiksi noi-
tuudelle – joka on Raamatussa selkeästi 
synti – vaan yrittää ymmärtää heitä, jot-
ta oppisimme välittämään heille evanke-
liumia. Tilaisuus liittyy HU:n uushenki-
syys-projektiin, jonka tarkoitus on tutkia, 
miten karismaattinen kristillisyys voisi pu-
hutella uushenkisiä etsijöitä.

Lauantaina 21.5. klo 11-12:30 järjes-
tämme Kirkonrakentajien foorumin, jossa 
työstetään ulospäin suuntautuvaa yhtei-

söllisyyttä. Tilaisuudessa pohditaan, miten 
rakentuu yhteisö, jolla on vahva hengelli-
nen ydin mutta joka samalla etsii rohkeas-
ti kontakteja ympäröivään

yhteiskuntaan. Foorumissa vedetään 
samalla yhteen syksyllä 2021 alkaneen 
kirkkokäsitys-hankkeen löytöjä.

Esiintyjinä tapahtumassa ovat mm. 
Timo Pöyhönen ja Johanna Sandberg sekä 
diakoni Hanna Kelokaski, piispa Seppo 
Häkkinen, pastorit Mika Kilkki Jyväky-
län Kohtaamispaikasta ja Kati Pirttimaa 
Tuomasyhteisöstä sekä yhteisöistä väitellyt 
Pietari Hannikainen.

Tilaa meidät 
seurakuntaasi

Koronan helpottaessa Hengen uudistuk-
sen työntekijät ja julistajat ovat jälleen 
seurakuntien ja yhteisöjen käytettävissä. 
Voit tilata meidät saarnaamaan, vetämään 
valmennuksia työntekijöille tai vapaa-
ehtoisille tai esiintymään muihin tilai-
suuksiin. Erityisen mielellään palvelem-
me karismaattisuuteen, Pyhään Henkeen, 
uushenkisyyteen tai yhteisönrakentami-
seen liittyvissä teemoissa. 

Erityisesti rukouksen ja henkisyyden 
teemoista olemme järjestämässä tapahtu-
mia helatorstain ja helluntain välillä liit-
tyen Tulkoon sinun valtakuntasi -rukous-
kampanjaan ja 5. kesäkuuta järjestettävään 
kirkkokolehtiimme. Jos haluatte järjestää 
tuolla välillä jonkin rukoukseen tai henki-
syyteen liittyvän tilaisuuden tai kaipaatte 
hyvää saarnaajaa helluntain jumalanpalve-
luksiin, ottakaa rohkeasti yhteyttä! Yhteys-
tiedot löytyvät sivulta 3.

Se löytyi! -mediamissio 19.9. – 16.10.2022

Hengen uudistus on mukana valtakun-
nallisen mediamission järjestämisessä. Ky-
seessä on ekumeeninen mediaa, tapahtu-
mia ja diakonista auttamista yhdistelevä 
evankelioimiskampanja. Mukana on usei-
ta kirkkokuntia ja seurakuntia sekä järjes-
töjä kautta maan.

Missio näkyy syksyllä mediassa laajas-
ti. Kyse on monimediakampanjasta, jo-
hon liittyvät televisio, radio, printtime-
dia, internet, some sekä ulkomainonta. 
Eri mediavälineet kertovat evankeliumin 

sanomaa henkilökohtaisesti. Viestinnän 
avulla ihmisiä kutsutaan mukaan seura-
kuntien järjestämiin tapahtumiin. Kam-
panjan kautta kristityillä on mahdolli-
suus ainutlaatuisiin kohtaamisiin. Se antaa 
erinomaiset puitteet keskustella uskon-
asioista sukulaisten, ystävien ja työtoverei-
den kanssa. Missio kutsuu myös tekemään 
hyvää. Se haastaa seurakuntia ja kristitty-
jä kohtaamaan eri-ikäisiä yksinäisyydestä 
kärsiviä lähimmäisiä. Ota missio rukous-
listallesi ja lähde mukaan!

Up, In, Out -kiertue

Hengellisen kasvun ja yhteisöllisyyden 
teemoja pohditaan kevään Kristityn kol-
me kasvusuuntaa -tapahtumissa eri puo-
lilla Suomea. Tilaisuuksien tarkoitus on 
rohkaista seurakuntia ja kristittyjä kasva-
maan Jumalan armossa (up), keskinäisessä 
rakkaudessa ja yhteisöllisyydessä (in) sekä 
Jeesuksen antamassa tehtävässä (out).

Katso paikat ja ajat lehden takakannes-
ta ja ilmoittaudu mukaan: www.henge-
nuudistus.fi/upinout. Kiertueen järjestävät 
yhdessä KRS, Kylväjä, Sansa ja HU sekä 
Martin, Jyväskylän ja Alavan seurakunnat.

KUTSU
VUOSIKOKOUKSEEN

Hengen uudistus kirkossamme ry:n vuosikokous pidetään 
ma 28.2.2022 klo 13 Tampereella osoitteessa Kumpulantie 
21b. Koronan vuoksi kokoukseen toivotaan osallistuttavan 

ensisijaisesti etänä. Linkki kokouksen Zoom-yhteyteen 
tulee Hengen uudistuksen verkkosivuille.

Kokoukseen ovat tervetulleita kaikki yhdistyksemme jäsenet. 
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat: vuoden 

2021 toimintakertomus, tilin- ja toiminnantarkastajien 
tarkastuskertomukset, tilinpäätöksen hyväksyminen, 

vastuuvapauden myöntäminen, toimintasuunnitelma ja 
talousarvio tälle vuodelle sekä jäsenmaksujen suuruus, 
hallituksen jäsenten valinta yksi- ja kaksivuotiskausille 

sekä ensi vuoden tilin- ja toiminnantarkastajat. 
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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

0 €

1 000 €

2 000 €

3 000 €

4 000 €

Marraskuu 2021 Joulukuu 2021

■ KOTIMAANTYÖ ■ SIPERIAN TYÖ
Talouskatsaus

Vuosi 2021 oli Hengen uudistuksen ta-
loudelle varsin hyvä. Korona ja siihen liit-
tyvä tiukka talouskuri painoivat toimin-
nan kuluja alas. Toisaalta palkkakulut 
nousivat, kun hallitus nosti henkilöstön 
palkkoja kohti yleistä tasoa. Vaikka pit-
kin vuotta näkyi vastakkaisiakin merkke-
jä, kasvoivat jäsenmaksut ja lahjoitukset 
lopulta edellisvuodesta. Lopulta kirkkoko-
lehti sekä Opetusministeriön koronatuki 
nostivat vuoden tuloksen plussalle.

Kiitos jokaiselle jäsenelle, lahjoittajalle 
ja esirukoilijalle – olemme hyvässä iskussa 
viemään näkyä eteenpäin tänäkin vuonna!

Hengen uudistus somessa

Joko seuraat Hengen uudistusta somessa? 
Meillä on tilejä Facebookissa (HU, Spi-
rit-verkosto, Kirkonrakentajien foorumi), 
Instagramissa (HU), Youtubessa ja Twit-
terissä (HU). Klikkaa ja tykkää niin pysyt 
paremmin kärryillä missä mennään! Tägää 
myös rohkeasti omia aihepiiriin liittyviä 
postauksiasi esimerkiksi #hengenuudistus 
-tunnuksella.



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 6017 Yrjö Niemi ja Siperian avustustyö
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Tilaa sähköinen uutiskirjeemme!

Ilmoita sähköpostiosoitteesi  
www.hengenuudistus.fi/omat-tiedot


