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KRISTITYN LAHJAVARUSTUS 1.
Sataman Ilta 02.09.2017
Jarmo Sormunen

LUONNONLAHJAT
JOHDANTO:
- Aloitamme tänään kolmen illan opetussarjan ”Kristityn lahjavarustus”, jossa
käsittelemme Jumalan jokaiselle omalleen antamia ja tarkoittamia lahjoja.
- Usein armolahjoilla tarkoitetaan vain ns. ihmelahjoja, yliuonnolliselta
tuntuvia ja näyttäviä ’armoituksia’. Kuitenkin olemme saaneet Luojaltamme
paljon muutakin, jonka Hän haluaa siunata ja ottaa käyttöönsä.
- Sen lisäksi, että armolahjoista puhutaan usein varsin kapea-alaisesti, niistä
puhutaan sekavasti. Raamatussa kun on useita ns. armolahjalistoja, joista
kaikki eivät näytä taittuvan meidän laatimiimme hienoihin kategorioihin.
- Koska armolahjoja ei kukaan saa ihan täydellisesti hanskaansa, moni on
luopunut yrittämästä löytää niistä minkäänlaista johdonmukaista hahmotelmaa ja kokonaiskuvaa.
- Niinpä joku saattaa puhua kahvinkeittämisen lahjasta ja joku toinen taas
pyykinpesemisen lahjasta samassa lauseessa tiedonsanojen tai kielilläpuhumisen kanssa.
- Moni pitääkin puhetta armolahjoista ihan turhana. Ja sen seurauksena
Jumalan seurakunnalle tarkoittamat lahjat eivät saa sitä arvoa ja paikkaa,
joka niille Raamatun mukaan kuuluisi. Ja seuraunata jää ilman siunausta,
jonka Jumala niiden kautta haluaa lahjoittaa.

- Minulle itselleni on ollut tärkeätä saada armolahjoista kokonaiskuva - ja
-

uskoisin siitä olevan hyötyä jokaiselle meistä.
Tämä siksikin, että tietäisimme, mitä rukoilla ja mitä kaikkea Jumalalla on
meille varattuna. Ja että osaisimme arvostaa niitäkin lahjoja, joita Jumala
on toisille antanut.
Pystymme paremmin käyttämään erilaisia työvälineitä vaikkapa puutyössä,
kun tiedämme millaisia kovertimia, sahoja ja höyliä meillä on käytössämme. Muuten me yritämme veistää koko kaapin pelkällä puukolla…
Ja vaikka emme saakaan koskaan armolahjoja ihan kokonaan omaan
hanskaamme - vaan Jumala pitää ne hanskassaan - haluan maalata
yhdenlaisen kokonaiskuvan Jumalan omilleen antamista lahjoista.
- Hän on antanut meille ensinnäkin ’luonnonlahjoja’, joista
puhumme tänään. Jumala haluaa meidän käyttävän niitä Hänen
kunniakseen - niin maailmassa kuin seurakunnassakin.
- Toiseksi Jumala haluaa antaa jokaiselle omalleen ’kutsumuslahjan’ tai ’palvelulahjan’, jolla voimme palvella Häntä Hänen
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seurakunnassaan. Hyvin usein tämä kutsumus liittyy meidän
luonnollisiin lahjoihimme. Ja siitä Arto puhuu ensi kerralla.
Kolmanneksi Jumala antaa meille ’ihmelahjoja’, ikäänkuin
työkaluja, joilla voimme palvella Häntä omassa kutsumuksessamme. Arto käsittelee niitä viimeisessä osiossa.

1. MITÄ LUONNONLAHJOILLA TARKOITETAAN?
- Tässä opetuksessa mä käsittelen luonnonlahjoja sekä seurakunnallisessa
-

että ei-seurakunnallisessa yhteydessä.
Ensiksi, mitä luonnonlahjoilla tarkoitetaan?
Kaikki Jumalalta syntymässämme saatu on Hänen hyvää lahjaansa meille.
Koska kaikki lahjamme ovat Häneltä, ne ovat kaikki yhtä arvokkaita!
Olisi väärin arvostaa joitakin taipumuksia ja lahjoja toisia enemmän.
Kaikki Jumalan lahjat ovat yhtä ihmeellisiä ja ihan armosta, lahjaksi
saatuja. Emme ole ansainneet Jumalalta mitään!
Hän on tehnyt Sinusta ainutlaatuisen lahjapaketin.

Sinä olet luonut minut sisintäni myöten, äitini kohdussa olet minut
punonut. Minä olen ihme, suuri ihme, ja kiitän sinua siitä. Ihmeellisiä
ovat sinun tekosi, minä tiedän sen. Minä olen saanut hahmoni
näkymättömissä, muotoni kuin syvällä maan alla, mutta sinulta ei
pieninkään luuni ole salassa. Ps 139:13-15

- Ei ole mitään, mitä me emme olisi saaneet Jumalalta.
- Jumala on luonut Sinun persoonallisuutesi, joka on merkittävä osa Sinua,
-

Sinun luonnonahjojasi.
Olennainen osa taas persoonallisuuttasi on Sinun temperamenttisi.
- Se on Sinun taipumukseksi, tapasi reagoida asioihin, kiinnostua
niistä.
- Joskus temperamentti sotketaan opittuihin kykyihin. Ne eivät ole
sama asia.
- Uusia kykyjä ja taitoja oppii aina, mutta temperamenttia ja persoonallisuutta, ei voi oppia.
- Jumala on antanut meille temperamentin, joka pysyy kokolailla
samana koko elämämme ajan.
- Temperamenttipiirteet tekevät meistä yksilöitä, ainutlaatuisia. Ne
eivät ole hyviä tai huonoja.
- Se miten me ilmaisemme temperamenttiamme ulos päin, tuo siihen
negatiivista tai positiivista arvoa. Ja myös ympäristö arvottaa sitä.
Mutta itse meidän temperamenttimme ei ole hyvä tai huono.
- Esimerkiksi helposti ärtyvä ihminen ei tule koskaan vähemmän
ärtyväksi, mutta hän voi valita muihin kohdistuvan huudon ja
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-

raivon sijaan ärtymyksen purkamiskeinoksi vaikkapa siivoamisen.
- Mutta moni on ottanut ihan syyttä syyllisyyksiä omasta
temperamentistaan. Vaikka ihan silkkaa syntiä ei tulekaan
laittaa temperamentin piikkiin.
- Se, miten temperamenttiamme ilmaisemme voi kyllä muuttua ja
kehittyä - ja toivottavasti kehittyykin.
Temperamentin lisäksi meidän luonnonlahjoihimme on syytä lukea se,
miten me taipumuksiamme kehitämme. Koulutuksella ja kasvatuksella on
siinä iso merkitys.
Esimerkiksi siihen, millaiseen ammattiin hakeudumme, vaikuttavat olennaisesti meidän luonnolliset lahjamme.
Miksi joku sitten kuitenkin hakeutuu tai ajautuu tekemään koko elämänsä
asioita, joita hän inhoaa. Ihan burn outtiin asti?
- Tutkijat muuten pitävät yhtenä merkittävän syynä loppuun palamiseen
sitä, että henkilö on joutunut pitemmän aikaa tekemään sellaista, missä
hän ei viihdy ja mikä ei enää häntä motivoi. Tai ole koskaan motivoinutkaan.
Mistä tällainen johtuu?
- Yksi syy voi olla silkka taloudellinen pakko. Aina ei ole sitä ylellisyyttä, että visimme valita ammattimme.
- Toinen syy voi olla vääränlainen omakuva. Olemme saaneet kenties
koko lapsuutemme kuulla, ettei meistä kuitenkaan ole oikein
mihinkään. Siksi saatamme ajatella, että meillä ei ole mitään lahjoja.
- Kolmas syy on se, että olemme omaksuneet ymäristömme odotukset
siinä määrin, että emme ole löytäneet tai uskaltaneet läytää omaa
osaamistamme. Olemme alkaneet uskoa olevamme tietynlaisia,
vaikka todellisuudessa sisimpämme ei ole siinä laiankaan levännyt.
- Neljäs syy voi olla meidän ajassamme suosittu ajatus siitä, että Sinä
pystyt mihin tahansa, jos vain oikein haluat. Se kun ei pidä
paikkaansa. Ilman musiikkikorvaa ei kannata ryhtyä konserttipianistiksi. Tai liikunnallisesti keskiverron ei pitäis uhrata elämäänsä
huippu-urheiluun tai edes voismistelunopettajan uraan.
Siksi minun mielestäni ammatinvalinnan suhteen ei kannattaisi välttämättä
pitää kauheata hoppua.
Välivuoden viettäminen on äärimmäisen terveellistä. On hyvä oppia
tuntemaan itseään, taipumuksiaan ja lahjojaan.
- Esimerkiksi vuosi lyhytaikaisessa lähetystyössä voi hyvin opettaa
Sua löytämään omia lahjojasi ja taipumuksiasi.

2. JUMALA PUHDISTAA LAHJAMME
- Meidän luonnolliset lahjamme eivät ole tarkoitetut vain meitä varten vaan
palvellaksemme niillä toisia ihmisiä ja Jumalaa.
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- Siksi Jumalan jättäminen kuvioista kokonaan pois on iso virhe.
- Jumala haluaa meidän palvelevan lahjoillamme Häntä.
- Apostoli Paavali (jonka kuva tuohon on kuviteltu) oli valtavan monilahjainen
-

mies. Hänellä oli kykyjä vaikka muille jakaa.
Ja jo ennen uskoontuloaan hän toteutti luonnollisia lahjojaan tehokkaasti ja
mielestään Jumalan tahdon mukaisesti. Hän itse sanoo Filippiläiskirjeessä
näin:

Olisi minulla aihetta kyllä luottaa itseeni, minä jos kukaan voisin luottaa
siihen mitä minulla on ollut. Minut on kahdeksantena päivänä
ympärileikattu, olen syntyperäinen israelilainen, Benjaminin heimoa,
heprealainen heprealaisista vanhemmista. Lain noudattajana olin
fariseus, intoni ja kiivauteni osoitin vainoamalla seurakuntaa, lakiin
perustuva vanhurskauteni oli moitteeton. Fl 3:4-6

- Kova kaveri, kaikin puolin pystyvä ja kykenevä mies!
- Mutta tietämättään hän palveli luonnollisilla lahjoillaan vain itseään. Hänen
-

motiivinsa olivat väärät.
Ja siksi Jumala joutui viemään Paavalin puhdistuskouluun, missä hänen
koko persoonallisuutensa sai syväpuhdistuksen. Hän tuli uskoon.
Hän joutui kuolemaan omalle erinomaisuudelleen ja nöyrtymään Jumalan
armon edessä.
Apsotolien teoissa kuvataan Saulin matkaa kohti Damaskoa näin:

Saul (eli Paavali) uhkui yhä vihaa ja murhanhimoa Herran opetuslapsia
kohtaan. Hän meni ylipapin luo ja pyysi tältä Damaskoksen synagogille
osoitettuja kirjeitä, jotka valtuuttaisivat hänet vangitsemaan tuolle tielle
lähteneet, sekä miehet että naiset, ketkä vain käsiinsä saisi, ja tuomaan
heidät Jerusalemiin. Matkalla, Saulin ollessa jo lähellä Damaskosta,
taivaasta leimahti yhtäkkiä valo hänen ympärilleen. Hän kaatui maahan
ja kuuli äänen sanovan: "Saul, Saul, miksi vainoat minua?"Hän kysyi:
"Herra, kuka sinä olet?" Ääni vastasi: "Minä olen Jeesus, jota sinä
vainoat. Nouse ja mene kaupunkiin. Siellä saat kuulla, mitä sinun on
tehtävä.” Saulin matkatoverit seisoivat sanattomina. He kuulivat äänen
mutta eivät havainneet ketään. Saul nousi maasta, mutta kun hän avasi
silmänsä, hän ei nähnyt mitään. Toiset veivät hänet Damaskokseen
kädestä taluttaen. Kolmeen päivään hän ei nähnyt mitään, ei syönyt eikä
juonut. Damaskoksessa oli Ananias-niminen opetuslapsi. Herra
puhutteli häntä näyssä: "Ananias!" "Tässä olen, Herra", hän vastasi.
Herra sanoi: "Mene Suorallekadulle ja kysy Juudaksen talosta Saulia,
jota kutsutaan Tarsolaiseksi. Hän rukoilee, ja näyssä hän on nähnyt, että
Ananias-niminen mies tulee sisään ja panee kätensä hänen päälleen,
jotta hän saisi näkönsä takaisin.” Ananias vastasi: "Herra, minä olen
monilta kuullut, kuinka paljon pahaa se mies on Jerusalemissa tehnyt
sinun pyhillesi. Tännekin hän on tullut ylipappien valtuuttamana
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vangitsemaan kaikki, jotka huutavat avuksi sinun nimeäsi.” Mutta Herra
sanoi hänelle: "Mene; sillä hän on minulle valittu ase, kantamaan minun
nimeäni pakanain ja kuningasten ja Israelin lasten eteen. Apt 9:1-15

- Tämä oman elämänsä mies joutui kohtaamaan voimattomuutensa ja
-

-

erehtyväisyytensä.
Hän joutui talutettavaan kuntoon. Jumala otti häneltä pois kaiken kyvyn ja
taidon.
Ilman tätä pysähdystä ja täyspuhdistusta Saulista ei olisi koskaan tullut
Paavalia. Hänen lahjansa eivät olisi koskaan tuottaneet suurinta osaa
Uuden testamentin kirjoista. Hän ei olisi koskaan perustanut kymmeniä
seurakuntia.
Hänen luonnolliset lahjansa eivät olisi koskaan tulleet siihen käyttöön,
mihin Jumala oli ne alunperin tarkoittanut.
Mutta onneksi Ananias meni ja rukoili Saulin puolesta. Tämä syntyi uudesti
ylhäältä, tuli uskoon ja sai näkönsä takaisin.
Mutta ennenkaikkea hän sai ihan uuden näkökulman Jumalaan, elämään
ja itseensä.
Tästä eteenpäin hän antoi kaikki ne lahjansa, joilla oli aiemmin palvellut
itseään, Jumalan käyttöön.
Samanlaisia kokemuksia kävivät läpi myös esimerkiksi Mooses, Daavid ja
Joona. Jumala oli antanut lahjat ja tehtävän, mutta se edellytti kuolemista
omile voimille ja omille lahjoille, riippuvaisuutta Jumalasta.
Sovellutus:
- Jumalan käytössä meidänkin lahjamme voivat koitua siunaukseksi,
jollaiseksi Jumala on ne tarkoittanut.
- Mutta jos elämme itsellemme, toteuttaaksemme itseämme,
hyötyäksemme vain itse lahjoistamme, ne ovat hukkakäytössä.
- Moni uskova on kokenut, miten Jumala on ikäänkuin laittanut
kuolemaan omille lahjoilleen, kunnes Hän on antanut ne uudelleen
käyttöön Hänen kunniakseen. Silloin niitä on osannut myös
arvostaa Jumalan antamina.
- Itsellänikin oli tällainen kokemus musiikin lahjan suhteen…

Olettehan kuulleet, kuinka minä aikoinani, kun elin juutalaisena,
vainosin kiihkeästi Jumalan seurakuntaa ja yritin tuhota sen. Menin
juutalaisuudessa pitemmälle kuin useimmat ikätoverini ja kiivailin isiltä
perittyjen opetusten puolesta. Mutta Jumala, joka jo äitini kohdusta oli
valinnut minut ja armossaan kutsui minut työhönsä, näki hyväksi antaa
Poikansa ilmestyä minulle, jotta lähtisin julistamaan vieraille kansoille
sanomaa hänestä. Gl 1:13-16

- Paavalilla oli siis ollut kaikki lahjat jo ennen uskontuloaan. Lahjat, joiden
pohjalta hän sai kutsumuksensa toimia apostolina.
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- Mutta vasta uskoon tultuaan tuo luonnollinen armolahjavarustus olivat
-

Jumalan käytössä.
Sovellutus:
- Jumalalla oli Paavalille suunnitelma.
- Ja Jumalalla on Sinullekin suunnitelma. Hän haluaa käyttää Sinua
niin maailmassa kuin seurakunnassakin ihmisten rakentumiseksi ja
sielujen pelastumiseksi.
- Ja Hän käyttää niitä luonnollisia lahjoja, joita Hän on Sulle antanut.

3. LUONNONLAHJAT JUMALAN KÄYTÖSSÄ
- Raamatussa on monia esimerkkejä ihmisistä, jotka antoivat luonnolliset
-

lahjansa Jumalan käyttöön.
Yhtenä esimerkkinä ilmestysmajan rakentajat.

Herra sanoi Moosekselle: "Minä olen valinnut Urin pojan Besalelin,
Hurin pojanpojan Juudan heimosta, ja täyttänyt hänet Jumalan
hengellä, niin että hänellä on viisautta ja ymmärrystä, tietoa ja taitoa
suunnitella ja valmistaa taidokkaita töitä kullasta, hopeasta ja
pronssista, hioa ja kiinnittää korukiviä, veistää puuta ja tehdä kaikkia
taitoa vaativia töitä. Hänen apulaisekseen minä määrään Oholiabin,
Ahisamakin pojan Danin heimosta, ja käsityöläisille minä annan taitoa,
niin että he pystyvät tekemään kaiken, mitä olen käskenyt sinun
valmistaa.” 2Ms 31:1-6

- Ilmestysmajan rakentamisessa tarvittiin paljon käytännön taitoja.
- Jumala oli jo antanut monille israelilaisille lahjoja tällaista työtä varten.
- Enää tarvittiin Jumalan Hengen kutsua, johdatusta, puhdistusta ja
-

vahvistusta esineiden rakentamiseen.
Yksi osasi yhtä ja toinen toista.
Sovellutus:
- Samoin tarvitaan Jumalan tämän ajan ilmestysmajan, kristillisen
seurakunnan, rakentamisessa paljon erilaisia käytännön taitoja.
- Jumala on tarkoittanut meidät palvelemaan Häntä paitsi maailman
keskellä, erityisesti Hänen seurakunnassaan niillä kyvyillä ja
taipumuksilla, joita olemme Häneltä saaneet.
- Tarvetta on jatkuvasti. Meillä on esimerkiksi Sataman Illoissa
jatkuva tarve käytännön tekijöistä niiin kahvinkeitossa, lastenopetuksessa, järjestyksen valvonnassa, somistuksessa, roudaamisessa, miksauksessa jne.
- Joihinkin tehtäviin tarvitaan yhdenlaisia lahjoja, taipumuksia ja
kokemuksia, toiseen toisenlaisia.
- Ongelmana on seurakunnassa usein se, että tekijät kyllästyvät ja
väsyvät palvelemaan omilla lahjoillaan toisia.
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- Mutta jos jokainen seurakuntalainen tekee oman osansa,
-

kenenkään ei tarvitse väsyä liian suureen taakkaan.
Kukaan ei voi tehdä kaikea. Mutta jos jokainen tekee jotakin, kaikki
tulee tehdyksi.
Siksi Paavalikin kehotti kaikkia seurakunnan vastuunkantajia
ennenkaikkea uskollisuuteen palvellessamme Jumalaa ja lähimmäisiämme.

- Me kaikki muistamme kertomuksen pienestä pojasta, suuresta
väkimäärästä, Jeesuksen pitkst puheesta ja nälästä.

Illan suussa opetuslapset menivät hänen luokseen ja sanoivat:
"Tämä on asumatonta seutua, ja päivä on jo pitkällä. Lähetä
ihmiset pois, että he menisivät kyliin ostamaan itselleen ruokaa."
Mutta Jeesus sanoi: "Ei heidän tarvitse mihinkään mennä. Antakaa
te heille syötävää.” "Ei meillä ole mukana muuta kuin viisi leipää ja
kaksi kalaa", he vastasivat.
"Tuokaa ne tänne minulle", sanoi Jeesus. Hän käski väkijoukon
asettua nurmelle. Sitten hän otti ne viisi leipää ja kaksi kalaa, katsoi
ylös taivaaseen ja lausui kiitoksen. Hän mursi leivät ja antoi palat
opetuslapsille, ja opetuslapset jakoivat ne väelle. Mt 14:15-19

- Oletko ajatellut, mitä olisi tapahtunut, jos se poika, jolta nuo eväät olivat
-

peräisin (Jh 6) ei olisi tuonut leipiään ja kalojaan opetuslapsille. Ei mitään!
Paitsi että moni olisi nääntynyt mennessään kotiin.
Se ei tuntunut paljolta, ei oikeastaan miltään.
”Eihän mulla ole mitään sellaista, joka voisi todella auttaa!”
Ydinkohta tässä kertomuksessa ovat sanat: ”Tuoka ne tänne minulle!”
Kun Jeesus siunaa meidän leipämme ja kalamme, meidän luonnonlahjamme, sen mitä Jumala on meille antanut, niin siitä riittää paljon enemmän
kuin koskaan uskallamme edes unelmoida.
Hän ei odota meiltä suuria, isoja ja valtavia. Ainoastaan, että tuomme sen
mitä meillä on, hänelle.
- Älä vähättele sitä temperamenttiasi, luonnettasi ja persoonaasi, jonka
Jumala on Sinulle antanut.
- Sä saat rohkeasti antaa sen Jumalan käyttöön. Jumala kyllä avaa
ovet, keinot, välineet ja tilanteet.

