
Pyhän Hengen päätehtävä on 
pyhittää. Hän asuu sisimmässä 
kutsuen meitä Herralle pyhitettyyn 
elämään. Jos luulemme, että 
pyhityksessä on kyse vain 
tahdonvoimasta, epäonnistumme. 
Jumalalla on parempi suunnitelma! 

TAHDONVOIMA PETTÄÄ
Oletko joskus yrittänyt lopettaa synnin teke-
misen mutta joutunut pettymään itseesi?

Niin usein käy. Me yritämme kehittää it-
seämme tekemällä pyhiä lupauksia vain huo-
mataksemme, että mikään ei oikeasti muut-
tunutkaan. Itsensä muuttaminen ei onnistu 
pelkällä tahdonvoimalla.

Tahdonvoimalla tehtävä muutos on kuin tai-
vuttaisi viivoitinta pöydän reunaa vasten. Ko-
valla väännöllä viivoitin kyllä taipuu, mutta 

heti kun hetkeksi hellittää, se ponnahtaa takai-
sin. Tahdonvoima ei nimittäin muuta sydäntä; 
se pysyy ennallaan. Se paljastuu kun tahto het-
keksi herpaantuu tai kun elämään tulee kriisi; 
silloin vanhat tavat palaavat takaisin.

Jumalalla on kuitenkin parempi suunni-
telma. Hän haluaa muuttaa meissä, ei vain 
käyttäytymistä, vaan sydämen. Hän haluaa 
sulattaa ja muotoilla sen uudeksi. Hesekie-
lin kirjassa sanotaan: ”Minä otan teidän rin-
nastanne kivisydämen pois ja annan tilalle 
elävän sydämen. Minä annan henkeni teidän 
sisimpäänne ja ohjaan teidät seuraamaan sää-
döksiäni, ottamaan varteen minun käskyni ja 
elämään niiden mukaan.” (Hes 36)

VÄÄRÄT MOTIIVIT
Miksi omavoimainen muutos ei onnistu? 
Siksi, että se tapahtuu vääristä motiiveista. 
Joskus motiivi on ylpeys. Haluamme todis-
taa olevamme parempia ihmisiä. Toisinaan 
taas haluamme muuttaa itseämme, jotta tu-

lisimme hyväksytyksi, joko omissa tai tois-
ten silmissä. Silloin motiivimme on pelko. 
Pelko siitä, ettei meitä hyväksytä sellaisina 
kuin olemme. Siksi yritämme parannella it-
seämme; että ehkä minut hyväksyttäisiin, jos 
olisin laihempi, lihaksikkaampi tai parem-
pi ihminen. Mutta se on loputon kierre. Jos 
alamme etsiä hyväksyntää parantelemalla it-
seämme, emme löydä sitä koskaan.

Jumala toimii toisin. Hänen edessään 
emme voi ylpeillä tai esittää parempaa kuin 
olemme, sillä hän tietää kaiken - ja rakastaa 
silti. Hänen edessään ei myöskään tarvitse pe-
lätä hylkäämistä. Johanneksen kirjeessä sano-
taan: ”Pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydel-
linen rakkaus karkottaa pelon. Pelossahan on 
jo rangaistusta; se, joka pelkää, ei ole tullut 
täydelliseksi rakkaudessa.” (1 Joh 4:17-18).
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MITEN PYHITYS TAPAHTUU MEISSÄ? 



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? 

RUKOUSAIHEET 4/2021
1. Kirkkokäsitys muutoksessa
Olemme kylväneet uutta ajattelua kirkon 
piirissä. Rukoillaan, että kirkon ihmisten 
ymmärrys seurakunnasta kasvaisi kohti Uuden 
testamentin mallia ja yhteisöllisyyttä.

2. Uushenkisyys
Rukoillaan, että maassamme oleva 
hengellinen etsintä kääntyisi kohti Kristusta 
ja että uushenkiset ihmiset voisivat tulla 
kohdatuiksi rakkaudella seurakunnissa. 
Pyydetään johdatusta ja siunausta 
uushenkisyystyöryhmällemme.

3. Kevät ja vuosi 2022
Suunnittelemme tulevaa vuotta. Pyydetään 
johdatusta ja että Jumala avaa ovia edistää 
hänen työtään. Erityisesti rukoillaan, että yhä 
uudet seurakunnat avautuvat näyllemme.

4. Talous
Rukoillaan, että talouskannatuksemme 
kääntyisi nousuun ja voisimme laajentaa 
toimintaamme. 

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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Pyhä Henki 
lähettäjä 

“Minua kyllästyttää kävellä aina sama reitti, joten aloin lähteä 
kävelylenkille aina uusille kaduille. Sitten mietin, että voisihan 
tässä samalla pysähtyä talojen kohdalle ja rukoilla näiden ih-
misten puolesta. Meillähän on Suomessa lukuisia ihmisiä, joi-
den puolesta kukaan ei rukoile!” 

Istuin hiljattain suuresti arvostamani konkaripastorin luo-
na kylässä ja kuuntelin hänen intoaan. Rukouskävely ei ollut 
jäänyt idean tasolle, vaan tämä vireä seitsemänkymppinen oli 
soittanut lähes kahdeksankymppiselle tuttavalleen ja nyt he 
lanseeraisivat ajatuksen yhteiskristillisessä rukousillassa.

Minä olin vaikuttunut näiden konkariuskovien innosta. He 
ovat kuin Vanhan testamentin Kaleb, joka nelikymppisenä oli 
täynnä uskonhenkeä luvatun maan valloitukseen ja joka yli 
kahdeksankymppisenä valloitti vaikean vuoristoalueen saman 
näyn innoittamana.

Minulle kyseisten ystävieni into levittää Jumalan valtakuntaa 
– rukousten lisäksi myös monin muin tavoin – todistaa Pyhän 
Hengen työstä. Jo nuorina Pyhä Henki kirkasti heille Jeesuk-
sen työn ja armon, ja teki heistä Kristuksen todistajia. Tuolla 
samalla tiellä, saman Hengen ohjauksessa, he jatkavat nyt van-
hoilla päivillään.

Pyhä Henki on todistuksen Henki ja lähettävä Henki. Palo-
puheilla voidaan saada aikaan hetkellistä intoa, ja varustamal-
la lieventää pelkoa lähteä liikkeelle. Pyhä Henki sen sijaan sy-
tyttää ihmisen sisään sammumattoman palon auttaa muitakin 
kohtaamaan elävä Vapahtaja. Sille on kipeä tarve maassamme. 
Siispä rukoilkaamme: “Tule Pyhä Henki, uudista ja täytä, lä-
hetä ja käytä!”

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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mistä ihmisen elämässä voisi olla kyse, ja 
Pyhä Henki jatkoi siitä parantavaa työtään. 

– Opimme nöyryyden ja Jumalan 
kuuntelemisen tärkeyttä.

KIRKKOAKO RAKENNATTE? 
– Ylistys syveni illoissamme niin, että 
koimme välillä kuin taivas olisi läsnä. 
Pyhä Henki toimi voimakkaasti. Sen rin-
nalla pidin tärkeänä opettaa ihmisille Raa-
mattua, muistelee Matti.

Esirukous ei ollut vain hänen ja Ulla-Rii-
tan tehtävä, vaan ihmiset liittyivät luonte-
vasti mukaan rukoilemaan ja kuuntelemaan 
sanomaa Jumalalta toisilleen. Heidän kotin-
sa, maatilan vanhan päärakennuksen, seinät 
meinasivat revetä väenpaljoudesta.

– Sitten saimme kutsun perustaa las-
tenkoti ja luovutimme kotimme siihen 
käyttöön. Pääsimme näkemään Jumalan 
työtä myös lasten elämässä. Uuden kodin 
rakensimme samaan pihapiiriin 2013. Ra-
kentajat ihmettelivät, että “kirkkoako täs-
sä ollaan rakentamassa” – olohuoneen ja 
keittiön kokonaisuudesta kun tuli kuusi 
metriä korkea 80 neliöinen sali. Arkkiteh-
din pöydällä oli syntynyt suurempaa kuin 
kuvittelimmekaan!

Kirkko talosta tavallaan tulikin: sadan 
hengen sali kotikokouksille. Hätä ja halu 
saada lisää lapsia johti tämänkin talon luo-
vuttamiseen lastensuojelun käyttöön ja 
kolmannen kodin rakentamiseen.

SUURET OVET 
Vielä toisessa talossaan asuessaan Näsit 
saivat profetian: ”Herra avaa suuret ovet”.

– Ihmettelimme sitä, sillä emme koke-
neet tarvitsevamme uusia ovia, kun lasten-
kodin ovetkin oli jo avattu, Matti kertoo.

Sitten Hollolan  eläkkeellä oleva kirk-
koherra Erkki Lehtonen kutsui Näsit vas-
tuuseen Sanan ja rukouksen illoista, joissa 
kävi vähän väkeä. Illat pidettiin Sovituk-
sen kirkossa, jossa on suuret ovet. Koti-
kokoukset siirtyivät kirkkoon Sovituksen 
illoiksi juuri siinä vaiheessa, kun Näsien 
toinen lastenkoti valtasi heidän entisen ko-
tinsa. Maallinen ja hengellinen kutsumus 
kulkivat rinnan Jumalan johdatuksessa.

Kaikki eivät uskoneet, että kirkossa 
voisi toteutua olohuonemaisen rento il-
mapiiri. Sovituksen illoista tuli kuitenkin 
kolmeksi ja puoleksi vuodeksi yhteiskris-
tillinen paikallisyhteisö, jossa ihmiset pal-
velivat omasta aloitteestaan ja jossa profee-

Arjen
karismaattisuutta
maalaismiljöössä 

KARISMAATTISUUS

“Tämä kaikki on sinun.” Tästä 
elämän ja omaisuuden 
tietoisesta luovuttamisesta 
Jumalalle alkoi Ulla-Riitta ja 
Matti Näsin elämässä suuri 
seikkailu, jossa Pyhän Hengen 
työ armolahjoineen on tullut 
osaksi arkea. 

– Aloimme kutsua tuttavia kotiimme ko-
kouksiin vuonna 2010. Meillä itsellämme 
oli syntynyt tarve seurakuntayhteyteen, jota 
ei oikein tahtonut löytyä. Vähitellen ym-
märsimme, että Herra haluaa meidän kut-
suvan myös seurakuntayhteyttä vailla olevia, 
etsijöitä ja elämän särkemiä. Tästä seurasi 
kysymys, miten voimme tukea näitä taakoi-
tettuja. Rukoillessamme ihmisten puolesta 
kerta kerran jälkeen esirukouksen merkitys 
vahvistui, ja Jumala varusti meitä armolah-
joillaan työn edetessä, Matti kertoo.

Ihmisten kohtaamisessa pariskunnan 
ammatillinen osaaminen terapauttina ja 
työnohjaajana limittyi armolahjojen kanssa. 
Inhimillinen ymmärrys auttoi näkemään, 
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tallisetkin lahjat toimivat.
Vuosien ajan kipeä kysymys on ollut, mi-

hin juurruttaa uskoontulleita ja seurakun-
nattomia ihmisiä. Moni sanoo, ettei ymmär-
rä eikä tule ravituksi jumalanpalveluksissa.

– Näen ainoana ratkaisuna sen, että 
syntyy uusia yhteisöjä, Matti toteaa. – Ju-
mala luo sopivia ryhmiä uusille ihmisille.

Johanna Sandberg

Kuva: Ulla ja Matti

Miten vapautetaan 
armolahjoja? 

1. PIENRYHMÄT 
Pienet, turvalliset ryhmät ovat paras alusta harjoitella 
armolahjoja. Niissä on tilaa jokaisen lahjoille, eikä kyn-
nys ole korkea. Kun ryhmässä on kypsiä ihmisiä, jotka 
näyttävät mallia, syntyy seurakuntalaisissa janoa ottaa 
itsekin lahjoja vastaan.

2. RUKOUS JA OPETUS 
Kun ihmiset kaipaavat armolahjoja, voidaan niitä pyy-
tää rukouksessa sekä opettaa niistä. Monesti tarvitaan 
myös rohkaisua, ennen kuin ihminen uskaltaa kokeil-
la vaikkapa kielillä puhumista tai luottaa, että hänelle 
luontainen vieraanvaraisuus onkin armolahja.

3. JOHTAJAN LUPA
Edestä johdetuissa tilanteissa tilaisuuden johtaja voi 
luoda tilaa henkilahjoille esimerkiksi kutsumalla kypsiä 
henkilöitä eteen rukoilemaan ja käyttämään profetian 
lahjaa, tai antamalla tilaa vapaalle sanalle. Jos Jumala 
on lahjan antanut, sitä saa käyttää uskosta käsin kaikis-
sa tilanteissa.

4. SUOSTUMUS JÄRJESTYKSEEN 
Armolahjojen tarkoitus on rakentaa seurakuntaa, ei ai-
heuttaa hämmennystä tai sekasortoa. Siksi jokaisen tu-
lee suostua käyttämään lahjojaan seurakunnan ja tilai-
suuden johtajien alaisuudessa. Profeetallisten lahjojen 
käyttö edellyttää suostumista arvioitavaksi. Se tarkoit-
taa johtajien arviota sanoman raittiudesta, ei kollektii-
vista mielipidekyselyä.

5. YHDESSÄ TEKEMINEN 
Kun tavalliset seurakuntalaiset pääsevät palvelemaan, 
syntyy tilaa ja tilausta armolahjojen vapautumiselle. 
Mitä enemmän vapautta heille suodaan, sitä varmem-
min heidän omat lahjansa pääsevät esiin.

TAPAUSESIMERKKINÄ SOVITUKSEN ILLAT: 
Sovituksen illoissa käytännön lahjat olivat runsaassa 
käytössä: ruokapöytä notkui, ja ihmiset saivat syötävää 
kotiin vietäväksi asti. Jotkut halusivat hoitaa loppusii-
vouksen ja toiset järjestää lapsille omaa ohjelmaa. Ylis-
tyksellä ja rukouksella oli suuri merkitys. Joka illassa oli 
soittajia ja laulajia valmiina palvelemaan, vaikka emme 
koskaan pyytäneet ketään tai järjestäneet harjoituksia.

Iltoihin kuului vapaan sanan osio, jonka aika-
na ihmiset tulivat kysymään, voivatko jakaa saaman-
sa sanoman. Arvioimme aina sanan Korinttilaiskirjeen 
pohjalta: oliko se kehottamista, rohkaisemista tai loh-
duttamista. Tiedon sanat oli helppo arvioida: kysyim-
me, kenelle sana tuli. Sitten rukoilimme sanan pohjalta 
ja Jumala toimi.

Matti Näsi

Matti ja Ulla-Riitta Näsi ovat 
käytettävissä lastensuojelutyön 
aikataulujen puitteissa rohkaisemaan 
ja auttamaan armolahjojen käytön 
käytännön kysymyksissä.
Yhteystiedot löytyvät:

WWW.HENGENUUDISTUS.FI/TYONTEKIJAT
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Kun Jeesus aloitti julkisen toimintansa, 
hän joutui kohta vihollisen kiusattavaksi. 
Mekään emme hänen seuraajinaan 
pääse koetuksista. Mistä saamme avun?

ERILAISIA KIUSAUKSIA
Kiusauksia voi olla erilaisia: sisäinen kiusaus, maailman 
aiheuttama kiusaus ja ”ylöspäin lankeaminen” eli hen-
gellinen kiusaus, jota Luther piti näistä vakavimpana.

Kiusaus merkitsee ristiriitaa, valintatilannetta: 
vaivalloinen oikea tie vai houkuttelevampi ja hel-
pompi mutta arveluttavampi tie? Näitä tilanteita 
kohtaamme päivittäin niitä edes ajattelematta.

Omasta sisimmästä nousevat yllykkeet vieroitta-
vat meitä Kristuksesta ja koettelevat vakuuttamal-
la huonommuutta: “pelastus tai Jumalan rakkaus ei 
minulle kuulu”. Myös maailma houkuttaa väärään ja 
saattaa pilkata, jopa vainota.

HENGELLINEN KIUSAUS ON PAHIN
Hengellinen kiusaus on houkutusta pyrkiä Jumalan 
paikalle - ohjailemaan tai jopa komentamaan hän-
tä - väärään hengelliseen voimankäyttöön ja hurs-
kauteen. Hengellisyyttä kyllä on, mutta ei Jumalan 
Hengen vaikuttamaa. Syynä voi olla vaikkapa ylpeys 
hengellisistä kokemuksista, kun näemme, miten Ju-
mala toimii kohdallamme tai yhteisössämme. Toi-
saalla voidaan katkeroitua Jumalalle, kun usko tai 
uskovat eivät olekaan sitä, mitä kuviteltiin tai Jumala 
ei näytä luotettavalta salliessaan pahuutta. Näin saa-
tamme kääntyä itse valitun uskon ja väärien kanavi-
en puoleen. Lankeemus on toteutunut, kun ajatel-
laan tällaisen uskon tai vallankäytön olevan oikein, 
jopa Jumalasta peräisin.

Kristityn sisin voi kätkeä taistelutantereen, jossa 
ei haavoittumatta selvitä. Mutta kentällä saadut haa-
vat ja arvet muistuttavat meitä taistelun Voittajasta.

MITEN KIUSAUS VOITETAAN?
On eri asia tuntea kiusausta kuin taipua siihen, Lut-
her neuvoo. Koska emme pääse kiusauksista, on tär-
keää tietää, miten selviämme niissä ja saamme voimaa 
niiden kestämiseen. Jaakob lupaa: ”Vastustakaa paho-
laista, niin se lakkaa ahdistamasta teitä” (Jaak. 4: 7-8).

Jeesuksen strategia erämaassa oli käydä kiusauksia 
kohti. Paeta ei kannata, mutta suojautua kannattaa. 
Kiusauksia vastaan voimme asettaa Kristuksen ja hä-
nen rakkautensa. Lankeemuksessa on se hyvä puoli, 
että sen johdosta voimme yhä syvemmin turvautua 
Jumalan armoon. Kamppailevasta uskosta, ryvet-
tyneestäkin sielusta, voi heijastua jotakin kaunista: 
Kristuksen tuoksu. Sana tulee lihaksi meissä.

Apostolilla on meille hyvä sana: ”Koska hän on 
itse käynyt läpi kärsimykset ja kiusaukset, hän kyke-
nee auttamaan niitä, joita koetellaan” (Hepr. 2:18). 
Hyvissä jalanjäljissä siis kuljemme!

Maija Hyssy

Paha kiusaa



Pyhä Henki puolustaa
Jeesus oli opetuslastensa turva. Kun 
hän astui taivaisiin, hän ei jättänyt 
heitä yksin vaan lupasi tilalleen “toisen 
puolustajan”, Pyhän Hengen (Joh 14).

KOLME MERKITYSTÄ
Edellisellä sivulla kuvataan, kuinka pimeyden voi-
mat yrittävät kampittaa meitä kylväen kiusauksia ja 
horjuttaen luottamusta Jumalan armoon. On loh-
dullista tietää, että emme kulje yksin - Puolustaja 
kulkee rinnallamme.

Tutkin kerran Nykysuomen sanakirjasta sanaa 
“puolustaa” ja löysin sille kolme merkitystä:

1. “Torjua tai ehkäistä hyökkäystä, väkivaltaa, 
vaaraa tai uhkaa.” 

2. “Osoittaa tai todistaa joku syyttömäksi.”
3. “Olla jonkun puolella, kannattaa, tehdä 

hyväksyttäväksi.”

Lukiessani määritelmiä tajusin löytäneeni upean raa-
matunselityksen Pyhästä Hengestä. Juuri noita asioi-
ta Jeesus tarkoitti, kun hän lupasi lähettää “toisen 
Puolustajan”.

HÄN ON PUOLELLAMME
Ensimmäisenä silmiini nousi kohta: “olla jonkun 
puolella”. Pyhä Henki on siis puolellamme! Sitä voi 
olla vaikea uskoa jos mielikuva Jumalasta ei vastaa 
tosiasioita. Nimittäin jos ei ole kokenut riittävästi 
rakkautta, on vaikea uskoa, että Jumalakaan rakas-
taisi. Raamattu kuitenkin vakuuttaa, että Jumala on 
sinun puolellasi, eikä sinua vastaan Paavali kirjoittaa: 
“Jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla 
meitä vastaan” (Room 8).

Toiseksi määritelmässä puhuttelee se, että puolus-
taja suojelee. Raamatussa puhutaan paljon maail-
manlopusta ja kerrotaan kuinka ihmiskunta joutuu 
sekasorron ja pelon valtaan.  Jeesus kuitenkin roh-
kaisee uskovia: “kun te näette kaiken tämän tapahtu-
van, niin nostakaa  päänne”.

Miten voi sekasorron ja kauhun keskellä nostaa 
päänsä? Vain ollessaan varma siitä, että joku suojelee. 
En tiedä elämmekö nyt lopunaikoja, mutta silti yhä 
sekavammaksi käyvässä maailmassa on tärkeää, että 
voi luottaa puolustukseen. Sinäkin voit huoliesi ja pel-
kojesi keskellä nostaa pääsi tietäen, että Pyhä Henki 
suojelee ja johdattaa sinua.

 Pyhän Hengen puolustus ei kuitenkaan tarkoita, 
ettei koskaan voisi tapahtua mitään ikävää. Raama-
tussakin on kertomuksia siitä, kuinka Jumalan omat 
kärsivät. Puolustus pitää kuitenkin huolen siitä, ettei 
meille tapahdu mitään ilman taivaallisen isän salli-
musta. Eli tapahtui mitä tahansa, olet silti Jumalan 
kämmenellä!

HÄN AVAA ARMON
Kolmanneksi sanakirjan määritelmässä puhuttelee 
puolustaminen syytöksiä vastaan. Saatana on syyt-
täjä eli hän syyllistää uskovia yrittäen saada heidät 
lannistumaan. Pyhä Henki kolkuttaa myös omassa-
tunnossa, kun ihminen tekee syntiä. Näiden välillä 
on kuitenkin ratkaiseva ero: saatana yrittää musertaa 
ja pimittää armon kun taas Pyhä Henki näyttää tien 
anteeksiantoon. Hän on puolustusasianajaja. Hän 
valaisee Jeesuksen ristin merkityksen ja puolustaa 
meitä, jotta löytäisimme armon.

Timo Pöyhönen
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Seurakunta tarvitsee 
monenlaisia armolahjoja. 
Niin helposti katselemme 
seurakuntayhteisöä liikaa omien 
vahvuuksien ja kutsumuksen 
kautta. Tällöin syyllistymme 
armolahjojen projisoimiseen.

MONTA NÄKEMYSTÄ
Kristityillä on monenlaisia näkemyksiä siitä, 
mihin suuntaan seurakuntaa pitäisi kehittää. 

Yksi haluaisi nähdä seurakunnan ai-
noastaan evankelioivana yksikkönä. Hän 
saattaa ajatella, että seurakunnan kokoon-
tumiset ovat oikeastaan turhia, jollei niissä 
pyritä ainoastaan varustautumaan uskos-
ta osattomien tavoittamiseen. Toinen taas 
kantaa huolta siitä, kuinka yhteisön profe-
taalinen ulottuvuus ei ole kohdillaan. Eikö 
seurakunnan ensisijainen tehtävä ole olla 
yhteydessä Herraansa?! Kolmas murehtii, 
kuinka seurakunnan sanoman asettamat 
vaatimukset saattavat taakoittaa väsyneitä 
kulkijoita. Neljäs puolestaan muistuttaa, 
että seurakunnan tärkein tehtävä on tais-

tella yhteiskunnallista epäoikeudenmukai-
suutta ja rakenteellista sortoa vastaan.

KAIKKIA TARVITAAN
Kuulostaako tutulta? Oikeastaan jokainen 
neljästä seurakuntalaisesta on oikeassa. Ju-
mala on asettanut heille omat lahjansa ja 
kiinnostuksen kohteensa, jotta he voisivat 
rakentaa Kristuksen seurakuntaa. Näin 
ruumis toimii! Siinä on erilaisia tehtäviä 
erilaisille jäsenille, ja yhdessä niiden on 
tarkoitus muodostaa toimiva kokonaisuus, 
joka muodostaa kirkon koko täyteyden!

Vähän aika sitten eräs työtoverini kertoi, 
kuinka hänen oli pitkään vaikea ymmärtää 
minua. Sitten hän oivalsi omien armolah-
jojensa olevan kovin erilaisia kuin minun. 
Hän katsoo seurakuntaa vahvasti paimenen 
armolahjojen kautta, kun taas omat vah-
vuuteni ovat toisaalla. Hän kertoi, kuinka 
helpottunut hän oli, kun hän ymmärsi, 
että hänen ymmärtämättömyytensä minua 
kohtaan selittyi erilaisilla armolahoilla.

“UMPILISÄKKEIDEN VERTAISRYHMÄ”
Kristus on tarkoittanut ruumiinsa toimi-

maan niin, että sen eri jäsenet toimivat 
yhdessä. Se vaatii välillä vaivaa ja kestä-
vyyttä sekä erilaisuuden sietämistä. Yksi 
seurakuntaruumiin kiusauksista on muo-
dostaa klikkejä: jalat tahtoisivat oman seu-
rakunnan, suut omansa ja umpilisäkkeet 
oman vertaistukiryhmänsä. Tätä meidän 
tulee kuitenkin apostoli Paavalin opetuk-
sen mukaisesti vastustaa: “ Jos koko ruu-
mis olisi pelkkää silmää, olisiko silloin 
kuuloa? Tai jos se olisi pelkkää korvaa, oli-
siko silloin hajuaistia?” (1. Kor. 12:17)

Seurakunnan alkuperäinen tarkoitus 
on, että erilaiset ihmiset yhdessä muo-
dostaisivat yhteisen kokonaisuuden, jos-
sa jokaista tarvitaan. Meillä on kuitenkin 
kiusaus projisoida omat armolahjamme 
yleispäteviksi: evankelistoja uhkaa näkö-
kulman kapeutuminen siihen, että kris-
tityn ainoa kutsumus on kertoa evanke-
liumia. Opetuslapseusliikkeessä uskolliset 
kirkonpenkin kuluttajat saatetaan nähdä 
jopa parasiitteinä, jotka kuppaavat Kris-
tus-ruumista! Opettajat puolestaan saatta-
vat ajatella, että kirkon asiat tulisivat kyl-
lä kuntoon, kunhan Jumalan sanaa vain 
puhtaasti julistetaan. Profeetta puolestaan 

Älä projisoi 
armolahjojasi!
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JATKOA SIVULTA 1
 
RAKKAUS KARKOTTAA PELON
Täydellinen rakkaus eli Jumalan rakkaus 
karkottaa rangaistuksen pelon. Että jos 
en ole tarpeeksi hyvä, minua ei hyväksy-
tä. Tämä kolahti minulle jokin aika sit-
ten kun olin syyllisyyden kourissa. Koin 
toimineeni vastoin Jumalan tahtoa ja ru-
koilin anteeksiantoa. Sitten luin äskeisen 
raamatunkohdan ja se tuli uudella tavalla 
kohti. Aivan kuin Pyhä Henki olisi kuis-
kannut sen kautta: ”Timo, uskotko, että 
juuri nyt, langenneena ja epäonnistuneena 
olet täydellisesti rakastettu? Ei ole mitään 
pelättävää, ei mitään rangaistusta, sillä 
Jeesus on jo kantanut kaiken pelon ja ran-
gaistuksen puolestasi.”

Valtava helpotus levisi koko olemuk-
seeni. Sitä on täydellinen rakkaus. Se ei 
hylkää epäonnistunutta. Eikä minun tar-
vitse parannella itseäni kelvatakseni. Ei 
siis ole mitään pelättävää, koska Jeesus on 
kantanut kaikki syntini ja puutteeni ristil-
le. Mikään ei voi erottaa hänen rakkaudes-
taan (Room 8).

Kun tällainen rakkaus tulee kohti, se 
muuttaa. Se sulattaa kovan sydämen ja saa 
sen kaipaamaan elää toisin. Silloin muu-
toksen motiivi ei ole pelko eikä tarve to-
distaa jotakin, vaan halu muuttua nousee 
armon kokemuksesta. Kun minua on ra-
kastettu niin paljon, haluan itsekin oppia 
rakastamaan toisia. En siis yritä muuttua 
siksi, että tulisin hyväksytyksi, vaan päin-
vastoin, haluan muuttua, koska olen jo 
hyväksytty.

Armon kokemuksesta syntyvä muutos 
on todellinen. Silloin ei tarvitsisi yrittää 
tahdonvoimalla olla parempia kuin on, 
vaan uusi elämä virtaa luonnostaan. Siinä 
missä ennen oli syntiä ja kovuutta, onkin 
nyt armollisuutta ja rauhaa. Missä ennen 
oli ahdistusta, onkin nyt iloa. Ja missä en-
nen oli kylmyyttä, onkin rakkautta. Siis 
Hengen hedelmiä (Gal 5). Ne saa aikaan 
yksin Jumalan Pyhä Henki.

Timo Pöyhönen

Armo muuttaa 
sydämen 
MITEN PYHITYS 
TAPAHTUU MEISSÄ? 

voi tuumia, että jos viettäisimme enem-
män aikaa Herran kanssa, kaikki Kris-
tus-ruumiin haasteet olisi ratkaistu.

KAIKKI OVAT VÄÄRÄSSÄ
Osaltaan he kaikki ovat oikeassa – mut-
ta myös väärässä. Ruumiin menestymi-
sen salaisuus on lopulta siinä, osaammeko 
nähdä, että oma lahjamme on olemassa 
palvellakseen laajempaa kokonaisuutta. 
Erityisesti heidän, jotka on asetettu seura-
kuntien johtoasemaan, on syytä olla tark-
kana, etteivät heidän omat armolahjansa 
määritä koko seurakunnan olemusta. Ju-
mala loi meistä erilaisia, jotta täydentäi-
simme ja tarvitsisimme toisiamme. Siksi 
Jumala antoi meille seurakunnan, jonka 
pää on Kristus. Pään kautta jokainen jäsen 
armolahjoineen saa elinvoimansa yhtei-
seen tehtävään.

Matti Hernesaho
HU:n hallituksen pj
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Kauppakeskuksesta 
rukouksen huone 

Entä jos Jumalan valtakunta olisi yhden 
viikonlopun ajan koettavissa kauppakes-
kuksessa niin, että sen asiakkaat voisivat 
tulla kosketetuiksi Jumalan hyvyydestä? 
Tämä on näky, jonka mukaisesti uudistam-
me Hengen uudistuksen kesäjuhlaa Ke-
säSpiritiä. Haluamme toteuttaa jatkossa-
kin vahvasti yhteisöllisen ja karismaattisen 
tapahtuman mutta samalla palvella entistä 
paremmin hengellisiä etsijöitä. Tapahtuma 
järjestetään Lempäälän Ideaparkissa 5.–
7.8.2022. Tapahtumassa eri seurakunnat ja 
yhteisöt voivat järjestää kauppakeskuksen 
keskusareenalle elämyksellisiä toimintapis-
teitä ja olla näin kohtaamassa asiakkaita.

Kansankirkko on murtumassa ja on aika 
uudistaa ajattelua kirkon olemukses-
ta. Tämä väite on pohja yhdelle kuluvan 
vuoden päähankkeistamme: haastaa kirk-
koa tulevaisuutta arvioivaan keskuste-
luun. Hankkeessa julkaistiin kesällä kirja, 
ja syksyllä järjestettiin Kirkon rakentajien 
foorumi -seminaareja sekä tuotettiin ra-
dio-ohjelmaa. Hanke huipentuu Kirkko-
päivillä Oulussa 21.5.2022.

KRF toteutettiin Tampereella, Helsin-
gissä ja Mikkelissä. Jokaiseen seminaariin 
osallistui muutama kymmenen henkeä ja 
keskustelu oli vilkasta. Kiertueen pääpu-
huja professori Veli-Matti Kärkkäinen 
piirsi alustuksissaan näkyä missionaalisesta 
kommuuniosta eli uudenlaisista messuyh-

teisöistä, joissa olisi tilaa armolahjoille ja 
jotka edistäisivät sekä evankeliointia että 
diakonista ja yhteiskunnallista hyvää.

Foorumeissa oli puheenvuoro myös 
alueen piispalta. Tampereella Matti Repo 
pohdiskeli yhteisöllisyyden ja osallisuuden 
jännitettä. Helsingin piispa Teemu Laa-
jasalo haastoi seurakuntaa olemaan kiin-
nostunut ihmisistä ja Mikkelissä Seppo 
Häkkinen peräänkuulutti kirkolle vahvaa 
hengellistä identiteettiä kutsuen samalla 
ihmisten rinnalle.

 Kirkon rakentajien foorumeiden alus-
tukset voi katsella verkkosivuiltamme: 
www.hengenuudistus.fi/krf

UUTISKATSAUS

Neljä yhteisöjen vastuutiimiä sekä yksi 
yhteisöstä unelmoiva porukka kokoon-
tui lokakuussa Lahteen Spirit-valmennuk-
seen työstämään näkyä ja uusien tulijoi-
den huomioimista. Valmennuspäivässä 
keskeistä on tiimin oma työskentely, jota 
ruokittiin kahdella alustuksella sekä ylis-
tyksellä ja rukouksella. Merkittävää oli 
myös tilaisuus kuulla toisten yhteisöjen 
suunnitelmia. Mukana oli Kipinäyhteisö, 
Lahden Kohtaamispaikka, Credo, Kouvo-
lan Kohtaamispaikka sekä Tainoinvirran 
seurakunta.

Miten tavoitetaan
nuoret aikuiset? 

Kirkkohallitus on käynnistänyt kehi-
tyshankkeen millenniaalien eli nuor-
ten aikuisten tavoittamiseksi. Hankkeen 
tarkoitus on luoda seurakunnille toiminta-
malleja ja työkaluja, jotta ne voivat puhu-
tella nuorta sukupolvea. Hengen uudistus 
on hankkeessa mukana erityisesti yhtei-
söllisyyden ja uudenlaisen hengellisyy-
den löytämisessä. Nuoren polven elämässä 
hengellisyys on ennen kaikkea kokemuk-
sellista ja siinä maltillinen karismaattisuus 
voisi olla tärkeä osa-alue. Samoin työmme 
uushenkisten tavoittamiseksi voinee avata 
hyödyllisiä näkökulmia. Suljemme hank-
keen tukijoidemme rukouksiin.

Up, in, out - kristityn 
kolme kasvusuuntaa 
-kiertue

Järjestämme yhteistyössä eri järjestöjen 
kanssa seurakunnan olemusta ja hengellis-
tä kasvua syventävän tapahtuman kevääl-
lä kolmella eri paikkakunnalla. Puhuji-
na mm. Timo Pöyhönen, Virpi Nyman, 
Taneli Skyttä ja Mervi Viuhko. Musiikissa 
KesäSpiritissä sytyttänyt Kristiina Brask. 
Tapahtumat ovat 10.3. Turussa, 7.4. Jyväs-
kylässä ja 5.5. Kuopiossa. Tilaisuudet alka-
vat klo 16 ja 18:30. Lisätietoja lähempänä.

Kansankirkosta yhteisöiksi – Kirkon rakentajien foorumi

Tiimityön iloa Spirit-valmennuksessa 
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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 

Tänä vuonna säännöllisten kuukausilahjoit-
tajien määrä on kääntynyt laskuun. Samoin 
yhdistyksen jäsenmäärä jatkaa laskuaan. Ko-
lehtitulot ovat paikanneet tätä laskua, ja Ke-
säSpirit poiki lahjoituspiikin elokuussa. Ku-
viosta puuttuu kolehtien lisäksi yksittäinen 
suurlahjoitus, joka ei grafiikkaan mahtunut. 

Vaikka työmme on Jumalan varassa, 
auttavat säännölliset lahjoittajat ja jäsen-
maksutulot pitkäjänteisessä kehittämises-
sä, sillä budjetti on mahdollista rakentaa 
vain niiden varaan. Alla löydät ohjeet, mi-
ten liittyä kuukausilahjoittajiin tai osallis-
tua muulla tavalla.

Hiljaisuuden viljelyä 
ja karismaattisuutta

Kirkkohallituksen, Hengen uudistuksen ja 
Hiljaisuuden ystävien yhteinen Tule Pyhä 
Henki -työpaja toteutettiin lokakuussa 
Tampereella. Työpajan onnistui yli 
odotusten erilaisten Jumalan kuuntelemisen 
ja kokemisen perinteiden yhdistämisessä. 
Raamattutunnilla pohjustettu päivä jatkui 
ylistykseen ja henkilahjoihin tutustumisen 
kautta luontomietiskelyyn ja päättyi 
liturgisesta perinteestä ammentavaan 
ehtoollishetkeen.

Elokuu Syyskuu Lokakuu
0 €

1 800 €

3 600 €

5 400 €

7 200 €

9 000 €

■  KOTIMAANTYÖ ■  SIPERIAN TYÖ



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

Hartaus
Rakkaat ystävät, jo nyt me olemme Jumalan lapsia, 
mutta vielä ei ole käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Sen 
me tiedämme, että kun se käy ilmi, meistä tulee hä-
nen kaltaisiaan, sillä me saamme nähdä hänet sellai-
sena kuin hän on. (1 Joh. 3:2)

Me eläisimme mielellämme tasaista, helppoa ja 
menestyvää elämää. Mieluiten sellaista elämää, 
missä mikään ei häiritse. Meille on luontaista pe-
lätä vastoinkäymisiä. Epävarmuus asuu kummalli-
sen syvällä. Voimme olla näkemättä sitä, mutta se 
kulkee repussamme. Pahin pelkomme on lopulli-
nen menettäminen.

Meidän täytyy pitää kiinni asioiden ja elämän hal-
linnasta ja näyttää hyvältä toisten silmissä. Raken-
namme pärjäämisen panssarin ympärillemme. Toi-
set eivät saa nähdä, miten pieni ihminen on tuon 
kaiken sisällä. Yhteyttä toisiin on tältä pohjalta 
vaikea rakentaa, yhteistä elämää vielä vaikeampaa. 
Siitä tulee joko tarvekeskeistä, vetäytymistä tai toi-
sen käyttämistä omiin tarkoituksiin.
 
Mutta mitä tapahtuu, kun tapahtuu pahin? Ihmi-
nen putoaa. Samalla kuitenkin avautuu jotakin 
uutta. Tapahtuukin paras, mitä meille voi tapah-
tua. Jää se, mikä on arvokkainta. Pääsemme yhte-
yteen elämän tarkoituksen, syvimmän itsemme ja 
ennen kaikkea Jumalan kanssa.

Jumala onkin ollut läsnä joka hetki. Hän ei ole 
vain taivaassaan, vaan täällä. Voi syntyä jotakin 
ennen näkemätöntä, niin kuin silloin, kun tou-
kan on luovuttava kotelostaan, jotta se voisi kasvaa 
perhoseksi. Se uusi, mikä syntyy, onkin uskomat-
toman paljon enemmän kuin vanha.

Tämä on minun oikea ulottuvuuteni, todellinen 
minäni, todellinen Jumalan läsnäolo ja puuttumi-
nen pienen ihmisen elämään. Tämä on oikea ele-
menttini, johon minä kuulun.
– Saat sen, mistä luovut. Meille ei oikeastaan voi 
käydä kuin hyvin, sillä vastoinkäymiset palvelevat 
samaa suurta päämäärää: viedä meidät lähemmäk-
si Kristusta ja elämän tarkoitusta.

Elämässä on värit. Voimme iloita ja kiittää joka 
hengenvedosta. Voimme elää aidommin, kun epä-
aidon tilalle astuu oikea minä ja korviketukien ti-
lalle tulee turva Jumalassa. Se, mikä on tärkeintä, 
murtautuu esiin. Kun toukka on päässyt kotelos-
taan, se on käynyt läpi kuoleman. Mutta sillä on 
kauniit perhosen siivet. Niillä voi lentää!

Maija Hyssy


