AIHE; Kristityn lahjavarustus- Ihmelahjat 16.9.2017
Meillä on ollut aiheena tässä opetussarjassa ”Kristityn lahjavarustus”, jossa
käsittelemme Jumalan jokaiselle omalleen antamia ja tarkoittamia lahjoja.
Me olemme jakaneet ne kolmeen ryhmään seuraavasti:
Luonnonlahjoihin, palvelulahjoihin ja ihmelahjoihin.
Luonnonlahjat, jotka Jumala on syntymässämme meille antanut.
Palvelulahjat, joita voidaan nimittää myös kutsumuslahjoiksi, lahjoiksi, joita voimme
käyttää seurakunnan palvelemiseen.
Tänään aiheena on ihmelahjat - armolahjat, joiden kautta Jumala varustaa uskovia,
antaa kykyjä, työkaluja joilla voimme palvella kutsumuksessamme.
Johdanto:
Kun aloin valmistelemaan tätä opetusta, mieleeni nousi asioita lähimenneisyydestä
joita en ole muistanut. Nyt kun ne nousivat mieleeni, ne ovat rohkaisseet itseäni
valtavasti.
Noin kaksi ja puoli vuotta sitten olin Kiponniemessä miesten päivillä. Siellä eräs
kielten selittämisen ja profetian armolahjan omaava mies, rukoili kanssani ja kysyi
puhunko kielillä. Vastatessani myöntävästi hän pyysi minua puhumaan kielillä ja
alkoi sitten selittämään kuinka Jumala tulee avaamaan minulle aivan uuden
palvelutehtävän.
Noin vuosi siitä eli puolitoista vuotta sitten samaisilla päivillä, viimeisessä
tilaisuudessa sain henkilökohtaisen profetian. Yksi profetian armolahjan omaava
mies, toinen kuin edellisellä kerralla puhui minulle, kuinka Jumala tulee
johdattamaan minua ja vaimoani aivan uuteen ja erilaiseen tehtävään kuin mitä
olemme aiemmin tehneet. Olin saanut profetioita aiemminkin ja tuossa hetkessä en
erityisemmin kiinnittänyt siihen huomiota. En edes muistanut sen sisältöä, ennen
kuin nyt kun aloin valmistelemaan tätä opetusta. Tuosta viimeksi mainitusta
profetiasta ei mennyt kuin muutama viikko kun Jarmo Sormunen tuli kysymään
minulta tulisinko tämän seurakunnan pastoriksi. Tuo kysymys murti minut ja
käynnisti kuukausia kestäneen prosessin, jonka lopputuloksena olen nyt tämän
seurakunnan pastorina. Tuossa prosessissa ollessani en muistanut noita saamiani
profetioita, eikä ne olleet vaikuttimena päätöksiini.
Tämäkin kokemus kertoo siitä, kuinka Jumala ihmelahjojensa kautta edelleen toimii
tässä ajassa, tänä päivänä.
Päämäärä, tavoite.
Ymmärrämme sen että:
1. Jumala on luvannut antaa ihmelahjojaan tavallisille uskoville, seurakunnan
rakentamiseksi - sen mukaan kuin Pyhä Henki näkee hyväksi.

2. Meidän tehtävämme on anoa niitä ja käyttää niitä. Ne on annettu
lähimmäistemme palvelemista varten.

Jäsennys:
1. Millaisille ihmisille armolahjoja!
2. Armolahjojen koko kirjo
3.Seurakunta - kokonaisuus
1. Millaisille ihmisille armolahjoja!
Korinton seurakunta - mistä mallina?
1 Veljet, haluan teidän olevan selvillä Pyhän Hengen lahjoista.
2 Muistattehan, kuinka ollessanne vielä pakanoita vastustamaton voima ajoi
teitä mykkien epäjumalien luo. [1. Kor. 6:9; 1. Tess. 1:9]
3 Siksi sanon teille selvästi, että kukaan, joka puhuu Jumalan Hengen
valtaamana, ei voi sanoa: "Jeesus on kirottu." Kukaan ei myöskään voi
sanoa: "Jeesus on Herra", muuten kuin Pyhän Hengen vaikutuksesta. [1. Joh.
4:2]
Paavali halusi seurakunnan tietävän mitä lahjoja Jumala on seurakunnalla antanut.
Millaista väkeä oli kirjan vastaanottajat, joille Paavali kirjeensä kirjoitti?
Korintin seurakunnalla oli kaikki armolahjat, niin kuin kirjeen alussa mainitaan 1.
Kor.1:7 .
Kuinka hyviä uskovia he sitten olivat?
Heillä oli keskuudessaan kateutta ja riitoja. 1. Kor. 1:11; 3:2,
Eräskin eli äitipuolensa kanssa. 1. Kor. 5:1.
Korinttolaiset olivat saaneet armolahjansa ilmiselvästi armosta, ei ansiosta.
Myös me saamme omistaa armolahjat yksin armosta. Korinttolaiset älköön
kuitenkaan olko meille kaikessa esimerkkinä siitä, miten meidän tulee elää
kristittynä.
Erityisilmiöt, kielillä puhumiset,hurmostilat, ihmeteot eivät olleet, eivätkä ole
mitenkään vieraita asioita pakanauskontojen parissa. Myöskään Korinttolaisille ne
eivät olleet vieraita. Paavali antoi yhden yksinkertaisen, ehkei ihan kaiken kattavan
ohjeen ilmiöiden takana vaikuttavan voiman tunnistamiseksi.
Riivajahenkien on mahdotonta tunnustaa Jeesuksen olevan, Herra Jumala.
Tänä päivänä täällä Suomessa joku kenties saattaisi kadulla huutaa ” Jeesus on
Herra” uskomatta sen syvällisemmin. Jos sama asia pitää tehdä ystävien tai

työkavereiden keskellä tosissaan, se vaati jo syvällisempää vakaumusta. Tai
menepä ja huuda sama Pohjois-Koreassa, niin olet kuolemaan tuomittu.
Koko kolminaisuus mukana
4 Armolahjoja on monenlaisia, mutta Henki on sama. [Room. 12:6-8 : Ef. 4:4;
Hepr. 2:4]
5 Myös palvelutehtäviä on monenlaisia, mutta Herra on sama. [Ef. 4:11]
6 Jumalan voiman vaikutuksia on monenlaisia, mutta hän, joka meissä
kaikissa kaiken vaikuttaa, on sama. [Ef. 4:6]
Näissä jakeissa ilmenee Jumalan kolminaisuus. Pyhä Henki, Jeesus ja Jumala.
Henki on sama, Herra on sama, Jumala on sama.
Kaikissa armolahjoissa on sama lähde, sama henki ja niinpä armolahjat eivät ole
ristiriidassa toistensa kanssa. Eikä voida sanoa, että on olemassa tärkeämpiä ja
vähemmän tärkeämpiä lahjoja.
Käyttäisin armolahjoista mielellään nimitystä yhteisölahjat, koska ne on tarkoitettu
käytettäväksi yhteisössä ja yhteydessä.
Poikkeuksen tekee kielilläpuhumisen lahja jollei ole selittäjää. Lahjojen tarkoitus on
olla rakentamassa seurakuntaa, kasvattamassa sitä, ei hajottamassa.
Armolahjojen koko kirjo
Paavalin luettelemat armolahjat, ovat kolmessa seuraavassa jakeessa.
Tätä ei ole tarkoitettu kaiken kattavaksi luetteloksi, mutta luetaanpa mitä tästä
listasta löytyy.
8 Yhden ja saman Hengen voimasta toinen saa kyvyn jakaa viisautta, toinen
kyvyn jakaa tietoa,
9 toiselle sama Henki suo uskon voiman, toiselle parantamisen lahjan, [Mark.
16:18+]
10 joku saa voiman tehdä ihmeitä, joku profetoimisen lahjan, joku kyvyn
erottaa eri henget toisistaan, joku kielillä puhumisen lahjan, joku taas kyvyn
tulkita tällaista puhetta. [Room. 12:6; 1. Kor. 13:1,2]
Käyttämäni jaottelun mukaan armolahjat jaetaan tieto-, puhe- ja voimalahjoihin, niin
että kussakin ryhmässä on kolme lahjaa.
Kolme kertaa kolme. Tämä lähinnä helpottamaan muistamista ja jäsentämistä.
Armolahjojen käyttöä voi opetella ja niiden käytössä voi harjaantua. Paavali kehoitti
Timoteusta 2. Tim 1:6: ”Siitä syystä minä sinua muistutan virittämään
palavaksi Jumalan armolahjan, joka sinussa on minun kätteni
päällepanemisen kautta.”

Toivon että tämä opetus toimii yhtenä ponnahduslautana siihen, että messeissä
harjoittelette ihmelahjojen käyttämistä ja myös käytätte niitä.
Lahjojen käytöstä ei kerrota seikkaperäisesti, vaan luettelon omaisesti.
Täällä on varmaan teitä, joille armolahjat eivät ole kovin tuttuja, joten käydään läpi
joitain asioita niihin liittyen.
Tietolahjat
Tietolahjoihin kuluu viisauden sanat, tiedon sanat ja henkien erottaminen.
Viisauden sanat:
Esimerkiksi sielunhoidolliseen, tilanteeseen Jumalan antama yliluonnollinen viisaus.
Kyse voi olla syiden ja seurauksien näkemisestä, kokonaisuuden hahmottamisesta
tai muusta ymmärtämisestä.
Viisauden sanat voi auttaa vaikka yksittäisen ihmisen vaikean elämäntilanteen
selvittämisessä tai seurakunnan työhön liittyvän visaisen ongelman
ratkaisemisessa.
Tiedonsanat:
Tässä on kyse Jumalan jollekin uskovalle Pyhän Hengen kautta antamasta, jotakin
asiaa tai henkilöä koskevasta raamatullisesta tiedosta.
Sen kautta toinen ihminen voi vakuuttua Jumalan näkevän ja tuntevan hänet ja
hänen elämänsä tilanteen. Esim. Ihminen joka ei voi tietää toisen elämäntilannetta,
kertoo sen ja tuo siihen Jumalallisen näkökulman.
Esimerkki.
Paavalin elämästä:
16:28 Mutta Paavali huusi suurella äänellä sanoen: "Älä tee itsellesi mitään pahaa,
sillä me kaikki olemme täällä."
16:29 Niin hän pyysi valoa, juoksi sisälle ja lankesi vavisten Paavalin ja Silaan
eteen.
16:30 Ja hän vei heidät ulos ja sanoi: "Herrat, mitä minun pitää tekemän, että minä
pelastuisin?"
16:31 Niin he sanoivat: "Usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut, niin myös
sinun perhekuntasi.”
Jumala hyvin konkreettisesti Paavalille antamien tiedonsanojen kautta esti
vanginvartijaa surmaamasta itseään. Tämä koitui pelastukseksi vanginvartijalle ja
hänen perhekunnalleen.
Henkien erottaminen:
- Koska kaikkia kristittyjä kehotetaan koettelemaan opit ja opettajat ja koska Paavali
odottaa jokaisen kristityn siihen kykenevän, ei tässä voida tarkoittaa tällaista
yleisluonteista ja opillista totuuden ja harhan erottamista.

- Lahjan tarkoitus on auttaa seurakuntaa erottamaan, milloin kyseessä on paha
henki, milloin ei.
Tämän lahjan avulla voidaan tunnistaa todellinen riivaustapaus esimerkiksi
henkisestä sairaudesta ja ohjata henkilö tilanteeseen, jossa hän saa vapautua
kiusaavista henkivalloista.
Paavalin elämästä katkelma:
16:16 Ja tapahtui meidän mennessämme rukouspaikkaan, että meitä vastaan tuli
eräs palvelijatar, jossa oli tietäjähenki ja joka tuotti paljon tuloja isännilleen
ennustamisellaan.
16:17 Hän seurasi Paavalia ja meitä ja huusi sanoen: "Nämä miehet ovat
korkeimman Jumalan palvelijoita, jotka julistavat teille pelastuksen tien."
16:18 Ja tätä hän teki monta päivää. Mutta se vaivasi Paavalia, ja hän kääntyi ja
sanoi hengelle: "Jeesuksen Kristuksen nimessä minä käsken sinun lähteä
hänestä." Ja se lähti sillä hetkellä.
Tyttö puhui kyllä ihan totta, mutta lähde vain oli väärä.
Puhelahjat
Puhelahjat pitävät sisällään profetoimisen, kielillä puhumisen ja kielten selityksen.
Profetian lahja:
Profetoiva puhuu ihmisille rakennukseksi, kehotukseksi ja lohdutukseksi. Profetia ei
ensisjaisesti tarvitse olle tulevaisuuden ennustamista, se voi myös olla sitä.
Jos saat profetian, joka koskee sinun elämääsi, älä lähde täyttämään sitä. Profetia
enemmänkin vahvistaa sitä mitä Jumala on jo sydämellesi puhunut.
Viittaan tässä tilanteisiin, jossa on esim. profetoitu tiettyä ihmistä puolisoksi ja sen
mukaan menty enemmän tai vähemmän sokeasti avioon.
Profetia ei voi olla ristiriidassa kirjoitetun Jumalan sanan kanssa. Jos se on
ristiriidassa sanan kanssa se ei ole Jumalasta.
On hyvä kuitenkin muistaa että 1. Kor. 13:9 sanoin ”Sillä tietomme on vajavaista, ja
profetoimisemme on vajavaista.”
Olkoon ilmapiiri armollinen sille että voimme erehtyä profetoinnissa.
On kuitenkin tärkeää että profetiat arvostelllaan, vai olisiko parempi sanoa että
arvioidaan.
Tämän lahjan kautta Jumala ikäänkuin alleviivaa,korostaa jotain asiaa omasta
sanastaan.
Se voi tulla puhutussa tai kirjoitetussa muodossa, suorasanaisena tai vaikka
laulettuna julistuksena, näkynä tai ilmestyksenä.
Armolahjan omaavat saattavat kokea Jumalan ilmoituksen heille hyvin monin eri
tavoin.

Sanoina ajatuksiin, mielikuvina mielessä, selkeänä ilmestyksenä, jopa korvin
kuultavan äänenä. yms.
Kyse ei ole läheskään aina hurmoksellisesta lahjasta vaan profetoiva voi itse
vaikuttaa siihen, miten Herralta saamansa sanoman ilmaisee.
Kielillä puhumisesta puhutaan monikossa, koska sitä on useamman laista:
Esimerkiksi opetuslapset puhuivat ensimmäisenä helluntaina ymmärrettäviä kieliä.
Apt. 2:7 ”Ja he hämmästyivät ja ihmettelivät sanoen: "Katso, eivätkö nämä kaikki,
jotka puhuvat, ole galilealaisia?
2:8 Kuinka me sitten kuulemme kukin sen maan kieltä, jossa olemme syntyneet?”
Jerusalemissa oli juuri tuolloin koolla juutalaisia monista kultuureista ja
kieliryhmistä. He kuulivat opetuslasten puhuvan omalla äidinkielellään ”jumalan
suuria tekoja” niin kuin jae 11 kertoo.
On myös olemassa rukouskieltä, jota ei rukoilija itsekään ymmärrä. Rukoilija puhuu
silloin ’salaisuuksia hengessä’ (1. Kor.14:2), Jumalan kanssa.
Kielten selittäminen:
Kyseessä ei ole sana sanalta kääntämisestä, vaan kielillä puhutun ilmaisemisesta
toisin sanoin.
Pyhä Henki joka antaa kielet, antaa myös sen selityksen.
Tällainen lahja voi olla kielillä puhujalla itsellään tai jollakulla muulla paikalla olijalla.
Tiedän ja tunnen esim. aviopareja, joista toinen puhuu kielillä ja toinen selittää.
Voimalahjat
Kolmantena tässä jaottelussa on voimalahjat; usko, voimalliset teot ja
parantamisen lahjat.
Uskon lahja:
Tällä Paavali tarkoittaa ihmeitä tekevää uskoa, erityistä lahjaa uskoa Jumalalta
suuria ja toimia sen mukaan Hänen kunniakseen. Luetaan katkelma Paavalin
elämästä.
Apt. 14:7 Ja siellä he julistivat evankeliumia.
14:8 Ja Lystrassa oli mies, joka istui siellä, hervoton jaloistaan ja rampa äitinsä
kohdusta saakka, eikä ollut koskaan kävellyt.
14:9 Hän kuunteli Paavalin puhetta. Ja kun Paavali loi katseensa häneen ja näki
hänellä olevan uskon, että hän voi tulla terveeksi,
14:10 sanoi hän suurella äänellä: "Nouse pystyyn jaloillesi." Ja hän kavahti ylös ja
käveli.

Pyhän Hengen vaikuttama usko oli tällä kertaa kuulijalla ja ihme tapahtui. Tämäkin
lahja mainitaan evankeliumin julistuksen yhteydessä, samoin kun aiemmin tiedon
sanat. Jumala vahvistaa sanansa sitä seuraavien ihmeiden kautta.
Usko jossa turvaamme Jeesuksen vapahtajanamme on eri asia, joskin senkin
meissä vaikuttaa Pyhä Henki.
Voimalliset teot:
Tällä tarkoitetaan jonkun kristityn saamaa erityistä armolahjaa tehdä voimallisia
tekoja tai olla itse tuossa ihmeessä mukana.
Esimerkki Paavalin elämästä:
6 He kulkivat sitten koko saaren halki Pafokseen saakka. Siellä he tapasivat
Barjesus-nimisen juutalaisen miehen, joka oli noita ja väärä profeetta.
7 Tämä oleskeli saaren käskynhaltijan Sergius Pauluksen luona, joka oli viisas
mies. Käskynhaltija kutsui Barnabaksen ja Saulin luokseen ja halusi kuulla Jumalan
sanaa.
8 Mutta tuo tietäjä -- sitä hänen toinen nimensä Elymas tarkoittaa -- vastusti heitä ja
yritti estää käskynhaltijaa tulemasta uskoon.
9 Silloin Saul -- eli Paavali -- täynnä Pyhää Henkeä katsoi mieheen tiukasti
10 ja sanoi: "Sinä Paholaisen sikiö, vilpin ja petoksen pesä, sinä kaiken hyvän ja
oikean vihollinen! Etkö jo lakkaa vääristämästä Herran suoria teitä!
11 Nyt Herra nostaa kätensä sinua vastaan. Sinä tulet sokeaksi etkä näe aurinkoa
ennen kuin määrä on." Siinä samassa noidan ylle laskeutui synkkä pimeys, ja hän
asteli haparoiden sinne tänne ja etsi taluttajaa.
12 Kun käskynhaltija näki, mitä tapahtui, hän ihmetteli Herran opin voimaa ja uskoi.
Apostolien teot. 13
Tämäkin ihme sai aikaan kääntymisen ja uskoontulemisen.
Terveeksi tekemisen lahjat:
Tässä kohtaa tarkoitetaan yliluonnollista parantamista. Jumala, joka on ihmisen
tehnyt, voi parantaa hänet lääketieteellisten menetelmien kautta tai ilman niitä.
Paavalin käyttämän monikkomuodon voi tulkita myös tarkoittavan jonkinlaista
’erikoistumista’? Käytäntö on nimittäin osoittanut, että Jumala voi parantaa toisen
henkilön kautta erityisesti selkäsairauksia, kun taas toista käytetään syövän tai
allergioiden parantamiseen. Tunnen myös naisen jolla on erityinen lahja siinä, että
rukoillessaan lapsettomuudesta kärsivien avioparien puolesta, on usein tullut
rukousvastauksia.
Tämäkään armolahja ei poissulje sitä, etteikö Herra voisi käyttää parantamisen
välikappaleena ketä tahansa rukoilevaa kristittyä. Herra voi myös käyttää

seurakunnan vanhimpia, jotka pyydettäessä rukoilevat sairaan puolesta ja
voitelevat hänet öljyllä.
Lisähuomiona en malta olla mainitsematta lähihistoriasta Niilo Ylivainiota, jonka
palvelutyön kautta vuosina 1977-1981, ihmisiä tuli uskoon tuhansittain. Erityisesti
hänellä oli armoitusta syöpäsairauksien parantamisessa, vaikka hän itse sairasti
tuolloin syöpää.
Seurakunta - kokonaisuus
Pyhän Hengen tahto
11 Kaiken tämän saa aikaan yksi ja sama Henki, joka jakaa kullekin omat
lahjansa niin kuin tahtoo. [Room. 12:3; 1. Kor. 7:7]
Sama teema toistuu, ”yksi ja sama henki”, kolmessa edellisessä jakeessa
vanhakäännös toistaa neljä kertaa tämän lisäksi;
-Hengen kautta, Hengen vaikutuksesta, samassa Hengessä, yhdessä Hengessä;
Ei jää epäselväksi kenen kautta, kenen vaikutuksesta, missä Hengessä.
Seurakuntaan kuului väkeä orjista isäntiin ja kaikkien laittaminen samalle viivalle oli
vallankumouksellista! Henki jakaa niin kuin tahtoo.
Toisistamme riippuvaisina
12 Kristus on niin kuin ihmisruumis, joka on yksi kokonaisuus mutta jossa on
monta jäsentä; vaikka jäseniä on monta, ne kaikki yhdessä muodostavat
yhden ruumiin. [Room. 12:4,5; 1. Kor. 10:17]
13 Meidät kaikki, olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita, on
kastettu yhdeksi ruumiiksi. Yksi ja sama Henki on yhdistänyt meidät, kaikki
me olemme saaneet juoda samaa Henkeä. [Room. 10:12; Gal. 3:28; Ef. 2:18;
Kol. 3:11]
28 Jumala on seurakunnassaan asettanut ensinnäkin jotkut apostoleiksi,
toiseksi jotkut profeetoiksi ja vielä jotkut opettajiksi. Muutamilla on voima
tehdä ihmeitä, toisilla parantamisen lahja, toisilla kyky auttaa muita, toimia
johtajana tai puhua kielillä. [Room. 12:6-8; Ef. 4:11-16 : Ef. 2:20, Ef. 3:5; 2. Tim.
1:11]
Pääpaino Paavalin opetuksessa on keskinäisessä yhteydessä, kokonaisuudessa.
”Seurakunnan tulisi olla yhteisö, ei yleisö”.
Olemme yhtä ruumista, jokainen jäsen omalla paikallaan on tärkeä. Uskovat
varustetaan eri armolahjoilla ja tarvitsemme toisiamme, jotta Jumalan valtakunta voi
ilmetä mahdollisimman monipuolisesti keskuudessamme ja tässä maailmassa.

Kenelle armolahjoja tavoitellaan?
31 Mutta tavoitelkaa kaikkein arvokkaimpia armolahjoja! Nyt minä osoitan
teille tien, joka on verrattomasti muita parempi.
Tämä kehoitus annetaan seurakunnalle, meidän tehtävämme ei ole tavoitella
armolahjoja itseämme vaan seurakuntaa varten. Paavali jatkaa tästä rakkauden
ylistykseen, jossa todetaan että rakkaudesta käsin armolahjoilla on merkitystä.
Jollei ole rakkautta, ei ihmelahjatkaan ole hyödyksi.

