Kuva, Teemakuva illan aiheesta
Kristityn lahjavarustus - palvelulahjat!
Aiheemme:
Meillä on aiheena tässä opetussarjassa ”Kristityn lahjavarustus”, jossa
käsittelemme Jumalan jokaiselle omalleen antamia ja tarkoittamia lahjoja.
Me olemme jakaneet ne kolmeen ryhmään seuraavasti:
Kuva jossa mainittu kaikki lahjat.
Luonnonlahjoihin, palvelulahjoihin ja ihmelahjoihin.
Luonnonlahjat joista Jarmo puhui viimeksi, ovat kykymme, taipumuksemme,
ominaisuutemme, persoonallisuutemme, tempperamenttimme, ne ominaisuudet,
jotka Jumala on syntymässämme meille antanut.
Minä puhun tänään palvelulahjoista, joita voidaan nimittää myös kutsumuslahjoiksi,
lahjoiksi, joita voimme käyttää seurakunnan palvelemiseen.
Viikon päästä aiheena on ihmelahjat, esim. viisauden, tiedon, uskon, parantamisen,
kielillä puhumisen lahjat. Ikään kuin Työkaluja joilla voimme palvella
kutsumuksessamme.
Johdanto:
Lapsuudessa minulla oli yksi sukulaismies hänellä oli erikoinen tapa. Jouluna kun
hän sai lahjoja, hän ei avannut lahjapaketteja. Välillä sitä mietti että tokkopa hän
arvostaa lahjoja lainkaan. Hän joskus avasi lahjoja pitkin vuotta tai sitten saattoi olla
niin että lahjapaketteja löytyi vielä vuosienkin päästä avaamattomana. Usein kävi
niin että jos lahjapaketissa oli syötävää esim. Suklaata niin tuo suklaa oli mennyt
vanhaksi ja maistui sitten enää lähinnä saippualta.
Välillä kävi niin että kun lapsemme kävivät hänen luonaan ja saivat häneltä
suklaata, oli suklaa vanhempaa kuin sen syöjä.
Avaatko siinä kaikki saamasi lahjat? Oletko tietoinen saamistasi lahjoista? Tiedätkö
kuka on lahjan antaja? Millä perusteella hän antaa lahjoja?
Päämäärä, tavoite.
Selkeyttää millaisia palvelulahjoja Jumala haluaa meille antaa. Rohkaista
avaamaan lahjapakettinsa. Antaa työkaluja lahjojen tunnistamiseen.
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1.Palvelulahjojen perusta
1.Väliotsake
Palvelemisen perusta
1 Jumalan armahtavaan laupeuteen vedoten kehotan teitä, veljet: Antakaa
koko elämänne pyhäksi ja eläväksi, Jumalalle mieluisaksi uhriksi. Näin te
palvelette Jumalaa järjellisellä tavalla. [Room. 6:13; 1. Kor. 6:20]
Kuva uhrikaritsasta
Kehottaessaan kristittyjä elämään käytännössä uskonsa mukaisesti Paavali tekee
sen vedoten Jumalan armoon ja laupeuteen.
Jos ihminen todella ymmärtää mitä on armo Kristuksessa, se ei voi olla
vaikuttamatta arkielämään ja sen valintoihin.
Kiitosuhri saattoi Vanhan testamentin uhrikäytännössä olla ruokaa, tavaraa, huulten
hedelmää jne.
Se annettiin kiitokseksi Jumalalle Hänen armostaan ja hyvyydestään.
Me voimme uhrata itsemme kiitosuhrina Jumalalle.
Se ei ole sovitusuhri vaan kiitosuhri!
Me emme voi ansaita tekemisillämme Jumalalta mitään.
Mutta me voimme ylistää ja kirkastaa Häntä elämällämme!
Jumalan armo ja rakkaus, sekä siitä kumpuava kiitollisuus on perustus Jumalan
palvelemiseen.
Jos jossain palvelen, teen sen rakkaudesta ja kiitollisuudesta. Motiivini ei tule olla
se, että olen hyvä ihminen. Motiivi ei tule olla se että nyt minut hyväksytään
paremmin muiden joukkoon. Motiivini perustuu siihen että olen rakastettu, olen
hyväksytty, rakkaudesta ja kiitollisuudesta kristukseen annan itseni hänen
palvelukseensa.
Mitä on antaa koko elämänsä uhriksi? Kaikki mitä minussa on, annan hänen
käyttöönsä. Luonnonlahjani, taipumukseni, ominaisuuteni, persoonallisuuteni,
tempperamenttini, annan myös aikani ja varani hänelle.

Teen ja jaan hyvää lähimmäisilleni, kotona, työssä, seurakunnassa.
Uhraaminen vaatii myös uhrauksia, se voi vaatia hyvä palkkaisen työn
menettämistä. Se voi vaatia vieraan kulttuurin keskelle menemistä ja ystävistä ja
sukulaisista erossa olemista. Se voi myös viedä hengen tai tarkoittaa kärsimystä ja
pilkkaa.
Mielen muuttuminen
2 Älkää mukautuko tämän maailman menoon, vaan muuttukaa, uudistukaa
mieleltänne, niin että osaatte arvioida, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää,
hänen mielensä mukaista ja täydellistä. [Gal. 1:4; Ef. 4:23, Ef. 5:10,17; Kol.
1:9; 1. Tess. 4:3; 1. Piet. 4:1,2]
kuva mietiskelijästä, kysymysmerkkejä.
Mielemme muuttuu kun, ajattelutapamme ja tahtomme muuttuu Jumalan
mielenmukaiseksi, pois siitä ajattelusta ja tahdosta, joka on hänen tahtonsa
vastaista. Mielenmuutoksen /uudistuksen voimana ja alkuunpanijana on Jumalan
sana, raamattu Pyhän Hengen voiman kanssa. Sanan valossa meidän tulee
arvioida ajatuksiamme, tekojamme. Jos ne ovat ristiriidassa sen kanssa mitä
ymmärrämme Jumalan sanasta, tulee meidän tunnustaa ne syntinä Jeesukselle ja
antaa hänen pestä syntimme pois. Meidän tulee antaa hänelle lupa muuttaa meitä
sellaiseksi kuin hän tahtoo.
Jeesus uudistaa mielemme, muuttaa ajattelutapamme ja tahtomme, tämän myötä
myös tekomme muuttuvat.
Tämä on tie mielenmuutokseen, jota meidän tulee harjoittaa uudestaan ja
uudestaan.
Anna sanan ja Pyhän Hengen arvioida sinua ja tunnusta syntisi Jeesukselle ja anna
hänelle lupa muuttaa sinut.
Silloin sinulla on vahva perusta ja turva siihen ettet mukaudu ympärilläsi
vallitsevaan moraalittomuuteen, arvotyhjyyteen, ahneuteen, itsekkyyteen ja
ylipäätään kiinny asioihin, jotka ovat vastoin Jumalan tahtoa.
Kolossalaiskirjeessä Paavali kirjoittaa:
”Siitä lähtien, kun saimme tästä kuulla, mekin olemme lakkaamatta rukoilleet teidän
puolestanne ja pyytäneet, että te saisitte runsaasti hengellistä viisautta ja
ymmärrystä ja tulisitte täydelleen tuntemaan Jumalan tahdon. Rukoilemme, että
eläisitte Herralle kunniaksi ja kaikessa hänen mielensä mukaan ja että kantaisitte
hedelmää tekemällä kaikkea hyvää ja kasvaisitte Jumalan tuntemisessa. Hänen
kirkkautensa voima ja väkevyys vahvistakoon teitä olemaan aina kestäviä ja
kärsivällisiä."
Colossians 1:9-11
Kohtuullista ajattelua
3 Sen armon perusteella, joka minulle on annettu, sanon teille jokaiselle:
älkää ajatelko itsestänne liikoja, enempää kuin on aihetta ajatella, vaan

pitäkää ajatuksenne kohtuuden rajoissa, kukin sen uskon määrän mukaan,
jonka Jumala on hänelle antanut. [Room. 1:5; 1. Kor. 12:11; 2. Kor. 10:13; Ef.
4:7]
Kuva ylpeästä
Paavali oli antanut itsensä ja lahjansa Jumalan käyttöön. Hän näki itsensä ja
lahjansa oikeassa suhteessa, väheksymättä tai korottamatta itseään.
Paavali käy lyhyesti läpi mitä mielenuudistus saa asenteissamme aikaan.
Ihminen näkee itsensä ja lahjansa oikeassa suhteessa.
Meillä on luonnostamme taipumus ajatella itsestämme enemmän kuin on
kohtuullista. Aikamme jossa elämme on narsistinen ja se synnyttää helposti
narsistista kristillisyyttä.
Pyhän Hengen antaman mielenuudistuksen valossa voimme tiedostaa oman
kutsumuksemme.
Jumala antaa myös voiman Jumalan palvelemiseen saamassamme kutsumuksessa.
Oma kokemukseni on se, että uskossa oloni alkuaikoina taisin ajatella itsestäni
aikalailla enemmän kuin sopi. Kunnes muutaman vuoden ”möyryämisen" jälkeen,
jouduin / pääsin ”tyhjennyskouluun”, erämaahan, piippuhyllylle, jossa sain huomata
mikä on uskoni todellinen määrä. Minulle taisi käydä niin että viisari heilahti
vastaavasti toiseeen laitaan, jolloin koin ettei minusta kertakaikkiaan mihinkään
Jumalan hommissa.
Päässäni on paljon pyörinyt levy ” ei sinusta ole mihinkään.” Jos joku on kehunnut,
olen ajatellut ”ei se kuitenkaan tuota tarkoittanut, kunhan mielistelee.” Rohkaisu on
valunut minusta pois, samoin kuin vesi hanhen selästä. Se ei ole saanut
tartuntapintaa omassa elämässäni, se ei ole tullut minulle voimauttavaksi tekijäksi.
Miksi näin? Olen uskonut valheen itsestäni ja elänyt sen mukaan. On ollut vaikea
luopua itsensä vähättelemisestä, se kun on ollut jotenkin niin ”tuttu ja turvallinen”.
Ajattelen niin että kenties täällä jollakin pyörii edelleen ajatuksissa levy; ”ei minusta
ole mihinkään, en pysty siihen.”
Tiesitkö että, ”kyllä sinusta on”, olet Jumalan luoma, ainutlaatuinen, arvokas. Hän
antaa sinulle arvon, anna sinäkin itsellesi arvo. Ruoki sisintäsi Jumalan sanan
lupauksilla ja anna niiden pikkuhiljaa muuttaa ajatuksia. Anna sanan tulla ajatustesi,
herraksi ei omien päähänpinttymien. Hylkää arvottomuuden valhe ja ota vastaan
totuus arvostasi, siitä mitä ole Jumalan luomana.
Filippiläiskirje:
4:8 Ja vielä, veljet, kaikki, mikä on totta, mikä kunnioitettavaa, mikä oikeaa, mikä
puhdasta, mikä rakastettavaa, mikä hyvältä kuuluvaa, jos on jokin avu ja jos on
jotakin kiitettävää, sitä ajatelkaa
Palveleminen yhteydessä
Samaa kehoa
4 Niin kuin meillä jokaisella on yksi ruumis ja siinä monta jäsentä, joilla on eri
tehtävänsä, [1. Kor. 10:17, 1. Kor. 12:12; Ef. 4:16; Kol. 1:24]

5 samoin me kaikki olemme Kristuksessa yksi ruumis mutta olemme kukin
toistemme jäseniä.
Kuva palapelistä tai vastaava
Paavali vertaa kristillistä seurakuntaa ruumiiseen, jossa on monia jäseniä. Jäsenet
tarvitsevat toisiaan voidakseen toimia. Vrt. 1Kr 12:21 Silmä ei saata sanoa
kädelle: "En tarvitse sinua", eikä myöskään pää jaloille: "En tarvitse teitä”.
Kullakin jäsenellä on oma tärkeä paikkansa ruumiissa - kullakin kristityllä oma
tärkeä paikkansa seurakunnassa. Toimiva seurakunta tarvitsee jokaista jäsentään.
Ja me jäsenet jokainen, tarvitsemme seurakuntaa.
Mielenuudistuksen kautta voimme löytää tuon tehtävän ja sitoutua palvelemaan
siinä Jumalaa ja toinen toistamme.
Meillä on erilaisia armolahjoja sen armon mukaan, mikä meille on annettu... Kaikki
on Jumalan lahjaa. Meillä on luonnonlahjoja, kutsumuslahjoja ja ihmelahjoja.
Toiselle on annettu yksi ja toiselle toinen. Kyse on armo-, ei ansiolahjoista!
Yksin armosta
6 Meillä on saamamme armon mukaan erilaisia armolahjoja. Se, jolla on
profetoimisen lahja, käyttäköön sitä sen mukaan kuin hänellä on uskoa. [1.
Kor. 12:4-11 : Ef. 4:11; 1. Piet. 4:10,11]

kuva: Mies huutamassa
- Paavali luettelee tässä seitsemän ns. palvelu- tai kutsumuslahjaa.
- Profetoiminen näyttää poikkeavan tämän listan muista lahjoista siinä, että
sanana se viittaa pikemminkin ns. ihmelahjan käyttämiseen, profetoimiseen, kuin
seuraavassa lueteltaviin palvelulahjoihin. Mutta koska se on tässä listassa,
liittynee se myös kutsumuslahjoihin.
- Profeetalla saattaa olla profetian lahja, mutta ei välttämättä. Hänellä voi olla
profeetan kutsumus siitä huolimatta. Eikä profetoiva kristitty välttämättä ole
kutsumukseltaan profeetta.
- Profeetan kutsumuksessa on tärkeää uskoa Jumalan olevan mukana.
Vrt.
heikoilla jäillä kulkeminen.
- Kuten muidenkin kutsumusten kohdalla, profeetan kutsumusta voi etsiä
miettimällä, mitä profeetta mielessään kyselee.
- Profeetta kysyy: “Miten saisin sinut pysähtymään Jumalan eteen?”
- Profeetalla on lahja nähdä ihmisten hengellinen tila ja hänellä suunnaton tarve
saada asetettua ihminen Jumalan eteen.
- Kun profeetta istuu tällaisessa tilanteessa, hän miettii, että ”sanois tuo puhuja nyt
suoraan eikä kaartelis.” ”Osoitttaisipa hän nyt ihmisten synnit…”
Haaste: Uskaltaa uskoa, että tämä on Jumalasta. Profeetan tie ei myöskään ole
helppo vrt. Jesaja / Jeremia, ennen pakkosiirtolaisuutta. Koskaan ei ollut kohdin,
aina tuli sanomista siitä mitä profeetta sanoi. Usein se on vastavirtaan, yleistä
mielipidettä vastaan kulkemista.

Suurella sydämellä

7 Palvelutehtävän saanut palvelkoon, opetustehtävän saanut opettakoon, [1.
Tim. 4:16]
Kuva palvelijasta tai opettajasta
Teksti on alkukielessä pelkistetyn vähäsanaista. ”Joka palvelee, palvelkoon,
joka opettaa, opettakoon, joka kehottaa, kehottakoon...” Tästä voi ymmärtää
että Paavali kehottava tekemään täysillä ja kokosydämisesti sitä, mihin on
saanut kutsumuksen.
- Palveleminen “diakonian” liittyy herkkyyteen käytännön tarpeille seurakun-nassa.
- Palvelija kysyy: “Mitä minä voisin tehdä? Puuttuuko penkkejä, ruokaa, kahvia?
Tarvitsetko Sinä apua?”
- Palvelijalla on lahja kohdata käytännölliset tarpeet. Eikä sitä aina edes huomaa
miten monta asiaa hän on hoitanut. Koska hän harvoin pitää siitä ääntä. Hän
nauttii siitä, että saa palvella pyyteettömästi...
Haaste: Palvella pyyteettömästi, en palvele palkan tai hyödyn takia.
- Opettaminen liittyy Jumalan sanan jakamiseen ymmärrettävällä tavalla. Siinäkin
on kaikkein tärkeintä olla uskollinen.
- Opettaja kysyy mielessään, ja joskus myös ääneen: “Miten saisin sinut
ymmärtämään evankeliumin?”
- Opettaja haluaa, että asia menee perille eikä jää vain järjen tasolle.
- Samalla hänellä on herkkyys kuulijan tai keskustelutoverin tietopuo-lisille tarpeille.
- Opettajalla on lahja auttaa syvenevään totuuden ymmärtämiseen.
- Jotkut raamatunkäännökset ovat lisänneet tekstiin ajatuksen uskollisuudesta.
Opettajan ei pidä väsyä toistamasta samoja asioita.
- Haaste: ettei väsy opettamaan ydinasioita, uutta tuoreutta unohtamatta. Älyllinen
ylpeys, snobbailu opettamisesta. Loogisuuden ja yksinkertaisuuden säilyttäminen,
asiat aukeaa Jumalan logiigalla.
Käytännöllistä tekemistä
8 rohkaisemisen lahjan saanut rohkaiskoon. Joka antaa omastaan, antakoon
pyyteettömästi; joka johtaa, johtakoon tarmokkaasti; joka auttaa köyhiä,
auttakoon iloisin mielin. [2. Kor. 9:7]
-

- Kuva johtajasta tai antajasta
- Kehottaminen tai ‘rohkaiseminen’ viittaa kykyyn rohkaista ja tukea toista
hengellisessä kasvussa.
- Kehottaja kysyy: “Miten saisin sinut muuttumaan ja kasvamaan uskossa?”
- Toisin kuin vaikkapa profeetan tai opettajan, kehottajan on vaikea jättää toista
Jumalan ilmoituksen kanssa yksin. Hän haluaa kulkea hetken toisen rinnalla ja
auttaa kasvuuun.
- Kehottajalla on lahja kohdata toinen persoonallisesti ja rakkaudellisesti. Kehoittaja
pyrkii hänen hengelliseen kasvuunsa.
- Myös kehottaja tarvitsee rohkaisua uskollisuuteen.
Haaste: Väsyy kehoittamiseen ja tukemiseen.

- Antaminen liittyy Jumalan valtakunnan taloudellisten tarpeiden täyttämiseen ja herkkyyteen erityisesti tällä alueella.
- Antaja kysyy: “Paljonko tarvitaan? Paljonko Sulta puuttuu”
- Antajalla on yleensä mistä antaa, sillä Jumala siunaa häntä
annettavalla.
- Antajalla on lahja antaa.
- Antajaa Paavali kehottaa vakaaseen asenteeseen, horjumattomuuteen - antamaan iloisesti, ei surkeillen eikä pakosta.Va
- Haaste: Antaa vakaasti, määrätietoisesti.
- Johtaminen liittyy seurakunnan johtamiseen, kykyyn saada ihmiset
toimimaan yhdessä yhteisen päämäärän hyväksi. Johtajaa apostoli kehottaa
toimellisuuteen.
- Johtaja kysyy: “Miten saisin tämän työn toimimaan paremmin? Miten
me pääsisimme tehokkaasti siihen päämäärään, johon me pyrimme?”
- Johtaja pyrkii tehokkuuteen ja tuloksiin.
- Johtaja palvelee johtamalla, nöyryydessä.
- Johtajaa kehotetaan toimellisuuteen - johtamaan rohkeasti.
Haaste: Laiskuus, välttää käskyttämistä.
- Laupeudenharjoittaja auttaa toista erityisesti tunnetarpeiden alueella.
Kyse on erityisesti sielunhoitajan kutsumuksesta.
- Laupeudenharjoittaja kysyy: “Miten minä voisin sinua lohduttaa?”
Jeesus vastasi fariseuksille kun kysyivät miksi hän oli syntisten kanssa:
Matt. 9:13 Mutta menkää ja oppikaa, mitä tämä on: 'Laupeutta minä tahdon
enkä uhria.' Sillä en minä ole tullut kutsumaan vanhurskaita, vaan syntisiä."
- Hänellä on lahja samaistua toisen tilanteeseen, kohdata tunnetarpeet.

- Haaste: Laudenharjoittajalla on vaarana masentua ja ottaa taakat
omille harteilleen. Siksi Paavali rohkaisee laupeudenharjoittajaa
iloiseen auttamiseen.
Jokaisella jotakin
Kuva lahjapaketeista
- Meillä kaikilla on jokin tai joitakin näistä kutsumuksista. Ja usein jokin niistä
korostuu toisia enemmän.
- Kyse on eräänlaisesta peruskutituksesta. Teet Sinä mitä tahansa, niin tuo
peruskutsumus näkyy ja antaa sävynsä Sinun palvelemiseesi.
- Olkoon meidän lahjamme mikä tahansa näistä, meitä kutsutaan joskus
palvelemaan näillä kaikilla alueilla, kun tarvetta on.
- Ei osoita oikeaa kristillistä asennetta, että kun minulla nyt ei satu olemaan
tuota palvelemisen lahjaa, niin minähän en tee käytännön hommia…
- Me voimme kokeilla ja siten oppia tuntemaan, mikä tehtävä tuntuu omimmalta ja missä me olemme eniten hyödyksi Jumalan valtakunnalle.
- Jumala ei yleensä anna meille sellaista kutsumusta, josta emme lainkaan
tykkää, vaan päinvastoin.
- Kutsumus voi myös vaihdella eri elämäntilanteiden mukaan. Mutta kovin
nopeita muutoksia ei yleensä tapahdu.
Päämäärä, tavoite.
Selkeyttää millaisia palvelulahjoja Jumala haluaa meille antaa. Rohkaista
avaamaan lahjapakettinsa. Antaa työkaluja lahjojen tunnistamiseen.

