6. raamattutunti ajalle 1.–7.8.2020

Rajattomat mahdollisuudet
”Kaiken tämän saa aikaan yksi ja sama Henki,
joka jakaa kullekin omat lahjansa niin kuin tahtoo.” (1. Kor. 12:11.)

Avaintekstit:
1. Kor. 12:12;
Matt. 3:16, 17;
1. Kor. 12:7;
1. Kor. 1:4–9;
Matt. 25:14–30.
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”

umala kutsuu meitä olemaan hänen todistajiaan (Ap. t. 1:8; Jes. 43:10). Todis
taminen ei ole erityinen hengellinen lahja, jonka vain harvat ja valitut voivat
saada. Todistaminen on jokaiselle kristitylle annettu jumalallinen kutsumus.
Raamattu käyttää erilaisia ilmauksia kuvaillakseen kutsumustamme Juma
lan edessä. Meidän tulee olla ”maailman valo”, ”Kristuksen lähettiläitä” ja ”ku
ninkaallinen papisto” (Matt. 5:14; 2. Kor. 5:20; 1. Piet. 2:9). Tämä sama Juma
la, joka kutsuu meidät todistamaan ja palvelemaan, varustaa meidät tehtävään.
Hän antaa hengellisiä lahjoja jokaiselle uskovalle. Jumala ei kutsu päteviä ihmi
siä, vaan hän pätevöittää ne, jotka hän on kutsunut. Samalla auliudella, jolla hän
antaa pelastuksen vapaasti kaikille uskoville, hän antaa vapaasti myös lahjansa
heille.
Pyhittäessämme itsemme Jumalalle ja antaessamme elämämme hänen pal
velukseensa eteemme avautuvat rajattomat mahdollisuudet palvella. ”Ei ole mi
tään rajoja sellaisen henkilön käyttökelpoisuudella, joka panee oman minän syr
jään, antaa Pyhälle Hengelle mahdollisuuden vaikuttaa sydämessään ja elää ko
konaan Jumalalle pyhitettyä elämää.” (SLS 122.)
Tämän viikon tutkistelussa perehdymme Pyhän Hengen lahjan kautta saa
miimme rajattomiin mahdollisuuksiin palvella.

Tämä tutkistelu on sapatiksi 8.8.2020
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SUNNUNTAI 2.8.2020

ERILAISET
LAHJAT
YHTEISESSÄ
PALVELUKSESSA

6. raamattutunti

Mieti, miten erilaisia opetuslapset olivat. Heidän taustansa,
persoonallisuutensa, temperamenttinsa ja lahjansa erosivat
toisistaan suuresti. Tämä oli seurakunnalle vahvuus. Veron
kerääjä Matteus oli tarkka ja täsmällinen. Pietari puhui no
peasti, oli innokas ja impulsiivinen, mutta hänellä oli luontai
sia johtajan kykyjä. Johannes oli helläsydäminen, mutta myös
suorapuheinen. Andreaksen huomio suuntautui ihmisiin. Hän
oli tietoinen ympäristöstään ja herkkä havaitsemaan toisten
tarpeita. Tuomaksella oli luontainen taipumus kyseenalais
taa, ja usein hän epäili. Vaikka opetuslapsilla oli erilaiset per
soonallisuudet ja lahjat, Jumala käytti voimallisesti jokaista
heistä todistajanaan.
Lue 1. Kor. 12:12, 13, 18–22. Mitä jakeet kertovat siitä,
miten erilaisilla lahjoilla varustettuja ihmisiä Kristuksen ruumiissa, seurakunnassa, tarvitaan?
_________________________________________________________________
Jumala iloitsee saadessaan varustaa eri taustoista tulevia ih
misiä palvelukseen tarvittavilla lahjoilla. Kristuksen ruumis
ei ole homogeeninen ryhmä, jossa kaikki muistuttavat toi
siaan. Se ei ole mikään jäsenseura, jossa kaikilla on saman
lainen tausta ja ajatukset. Se on dynaaminen joukko erilai
sia kykyjä omaavia ihmisiä, joita yhdistää rakkaus Kristuk
seen ja Raamattuun ja jotka ovat sitoutuneet kertomaan hä
nen rakkaudestaan ja totuudestaan maailmalle (Room. 12:4;
1. Kor. 12:12). Kristuksen ruumiin jäsenillä on erilaisia lahjoja,
mutta jokainen jäsen on arvokas; jokaisella on tärkeä tehtävä
ruumiin terveen toiminnan kannalta. Kuten silmillä, korvilla
ja nenällä on erilaiset mutta ruumiin kokonaisuuden kannalta
tarpeelliset tehtävät, samoin kaikki seurakunnassakin esiin
tyvät lahjat ovat tarpeellisia (1. Kor. 12:21, 22).
Ruumiin pienimmilläkin osasilla on tärkeä tehtävä. Äkkiä
ajateltuna silmäripset tuntuvat merkityksettömiltä. Mitä ta
pahtuisi, jos meillä ei olisi jotain niin merkityksettömältä tun
tuvaa kuin silmäripset? Ilman niitä pölyhiukkaset samentai
sivat näkömme ja seurauksena voisi olla peruuttamattomia
vaurioita. Seurakunnan jäsen, joka tuntuu ”merkityksettö
mimmältä”, on kuitenkin Pyhän Hengen lahjoilla varustettu
na oleellinen osa Kristuksen ruumista. Kun pyhitämme nämä
lahjamme kokonaan Jumalalle, jokaisella meistä voi olla vai
kutusta, joka kantaa ikuisuuteen.
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MAANANTAI 3.8.2020

JUMALA:
KAIKKIEN
HYVIEN
LAHJOJEN
ANTAJA

6. raamattutunti

Jumala on kaikkien lahjojen antaja ja ”jokainen täydellinen
lahja” tulee häneltä (1. Kor. 12:11, 18; Ef. 4:7, 8; Jaak. 1:17.)
Hän antaa meille juuri ne Pyhän Hengen lahjat, jotka parhai
ten sopivat luonteellemme. Hän käyttää taitomme parhaalla
mahdollisella tavalla hyödyksi sanomansa palvelemisessa ja
nimensä kirkastamisessa.
Lue Mark. 13:34 ja 1. Kor. 12:11. Keille Jumala antaa
hengellisiä lahjoja?
_________________________________________________________________
Raamattu on asiassa selvä. Jumalalla on erityinen tehtävä jo
kaiselle: ilosanoman jakaminen muille. Jeesuksen vertaukses
sa talon isäntä jättää talonsa palvelijoittensa haltuun. Isäntä
antaa kullekin palvelijalle oman tehtävän (Mark. 13:34). Jo
kaiselle on oma tehtävänsä, ja Jumala antaa hengellisiä lahjo
ja kaikille niin, että he voivat suorittaa taivaallisen kutsumuk
sensa. Kun annamme elämämme Kristukselle ja kasteessa lii
tymme hänen ruumiinsa jäseniksi, Pyhä Henki antaa lahjoja,
jotta voimme palvella ruumista ja todistaa maailmalle.
Ellen White kirjoitti kirjeen eräälle miehelle rohkaistak
seen tätä käyttämään lahjoja, joita Jumala oli tälle antanut
palvelusta varten. ”Olemme kaikki Jumalan perheen jäseniä,
ja Jumala on antanut meille kaikille enemmän tai vähemmän
kykyjä, joiden käytöstä olemme vastuussa. Olkoon talenttim
me suuri tai pieni meidän tulee käyttää sitä Jumalan palve
luksessa. Meidän tulee ymmärtää, että toisilla on puolestaan
oikeus käyttää heille uskottuja lahjoja. Meidän ei tulisi kos
kaan halveksua pienintäkään fyysistä, älyllistä tai hengellistä
pääomaa.” (Kirje 260, 2.12.1903.)
Lue Ap. t. 10:36–38; Matt. 3:16, 17; Ap. t. 2:38–42.
Mitä kohdat lupaavat Hengen saamisesta kasteessa?
_________________________________________________________________
Jeesus sai Pyhän Hengen voitelun kasteensa yhteydessä val
mistamaan ja varustamaan hänet tehtäväänsä varten tässä
maailmassa. Samoin jokaiselle meistä luvataan Pyhä Henki
kasteemme yhteydessä. Jumala haluaa meidän olevan var
moja siitä, että hän on täyttänyt sanansa ja antanut meil
le hengellisiä lahjoja, joilla voimme siunata seurakuntaa ja
maailmaa.
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TIISTAI 4.8.2020

HENGELLISTEN
LAHJOJEN
TARKOITUS

Lue 1. Kor. 12:7 ja Ef. 4:11–16. Miksi Jumala antaa hengellisiä lahjoja jokaiselle uskovalle? Mikä on lahjojen
tarkoitus?
_________________________________________________________________
Hengellisillä lahjoilla on useita tarkoituksia. Jumala antaa ne
ravitakseen ja vahvistaakseen seurakuntaansa hänen työnsä
täyttämisessä. Niiden tarkoitus on kehittää yhtenäistä seura
kuntaa, joka on valmiina täyttämään hänen antamansa lähe
tystehtävän maailmassa. Raamatun kirjoittajat antavat meil
le esimerkkejä hengellisistä lahjoista, joita Jumala antaa seu
rakunnalleen, kuten palveleminen, sanan julistaminen, opet
taminen, rohkaiseminen ja antaminen. Raamatussa puhu
taan myös vieraanvaraisuuden, armahtavaisuuden ja avu
liaisuuden lahjoista vain muutaman mainitaksemme. Täydem
män kuvan eri lahjoista saat lukemalla Room. 12 ja 1. Kor. 12.
Kenties mietit hengellisten lahjojen ja luonnollisten lahjo
jen välistä suhdetta. Hengelliset lahjat ovat ominaisuuksia,
jotka Pyhä Henki antaa jokaiselle uskovalle varustaakseen
heidät heidän erityistä palvelutehtäväänsä varten seurakun
nassa ja maailmassa. Hengellisissä lahjoissa voi olla mukana
myös luonnollisia lahjoja, jotka Pyhä Henki on pyhittänyt, kun
niitä käytetään Kristuksen palvelemiseen. Kaikki luonnolliset
kin lahjat ovat Jumalalta saatuja, mutta vain osaa niistä käy
tetään Kristuksen palvelemiseen.
”Vertauksen leiviskät eivät kuvaa ainoastaan Hengen eri
koisia lahjoja. Ne käsittävät kaikki lahjat ja kyvyt, perityt niin
kuin hankitutkin, sekä luonnolliset että hengelliset. Kaikki ne
on käytettävä Kristuksen palvelemiseen. Tullessamme hänen
opetuslapsikseen luovutamme hänelle kaiken, mitä olemme
ja omistamme. Nämä lahjat hän palauttaa meille puhdistet
tuina ja jalostettuina käytettäväksi hänen kunniakseen ja lä
himmäisillemme siunaukseksi.” (KV 239.)
Jumala on asettanut myös aivan erityisiä lahjoja, kuten
profetoimisen lahjan ja seurakunnan johtamiseen tarvitta
vat lahjat pastoreille, vanhimmille ja opettajille, jotka toimi
vat Kristuksen ruumiissa opettajina ravitakseen ja varustaak
seen jokaista jäsentä palvelukseen (ks. Ef. 4:11, 12). Seura
kunnan johtajiston tehtävänä on avustaa jokaista jäsentä löy
tämään omat hengelliset lahjansa ja opettamaan heitä käyt
tämään lahjoja Kristuksen ruumiin rakentamiseksi.
Millaisia luontaisia lahjoja sinulla on?

44

6. raamattutunti

KESKIVIIKKO 5.8.2020

LAHJOJEMME
LÖYTÄMINEN

6. raamattutunti

Vertaa 1. Kor. 1:4–9 ja 2. Kor. 1:20–22. Mitä katkelmat
kertovat Jumalan lupauksista ja erityisesti ennen Kristuksen toista tulemista ilmenevistä hengellisistä lahjoista?
_________________________________________________________________
Jumala lupaa, että hänen seurakunnassaan esiintyy kaikkia
Pyhän Hengen lahjoja juuri ennen Herramme paluuta. Hänen
lupauksensa ovat varmoja. Hän on antanut meille Pyhän Hen
gen todistuksen sydämeemme ohjaamaan meitä ymmärtä
mään, mitä lahjoja hän on meille antanut. Jumala on se, joka
antaa lahjat, ja hän on se, joka Henkensä kautta myös paljas
taa lahjansa meille.
Lue Luuk. 11:13; Jaak. 1:5 ja Matt. 7:7. Jos haluamme
löytää lahjat, jotka Jumala on antanut meille, mitä Jumala kutsuu meitä tekemään?
_________________________________________________________________
Saamme Hengen lahjat pyhittäessämme itsemme Jumalalle
ja pyytäessämme häntä paljastamaan meille ne lahjat, jot
ka hän on meille antanut. Kun sydämemme on tyhjentynyt
omasta kunniastamme ja tärkeimmäksi päämääräksemme
on tullut palvella Jeesusta, hänen Henkensä synnyttää meis
sä niitä hengellisiä lahjoja, joita hän on varannut meitä var
ten. ”Vasta kun opetuslapset uskoen ja rukoillen olivat koko
naan antautuneet hänen työhönsä, he saivat kokea Hengen
vuodatuksen. Silloin uskottiin taivaallinen omaisuus erikoi
sessa mielessä Kristuksen seuraajille. – – Lahjat ovat jo mei
dän Kristuksessa, mutta niiden varsinainen haltuunsaaminen
riippuu Jumalan Hengen vastaanottamisestamme.” (KV 239.)
Hengelliset lahjat (ks. 1. Kor. 12:4–6) ovat ominaisuuksia,
jotka Jumala antaa, jotta voisimme palvella häntä tehokkaas
ti. Voimme ilmentää lahjojamme palvelutehtävissämme. Ak
tiviteetit ovat niitä erityisiä tilaisuuksia, jotka antavat meille
mahdollisuuden käyttää lahjojamme. Hengelliset lahjat eivät
tule meille täysin kehittyneinä. Kun Pyhä Henki näyttää sinul
le jonkin mahdollisen palvelualueen, rukoile, että hän johtaisi
sinut sellaisiin palvelutehtäviin, joissa saisit harjoittaa lahjaa
si ihmisiä tavoittavassa toiminnassa.
Mitkä ovat sinun erityislahjasi ja kuinka voit kehittää
niitä Herran palveluksessa?
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TORSTAI 6.8.2020

LAHJOJEMME
MONINKERTAISTAMINEN

6. raamattutunti

Lue talenttivertaus: Matt. 25:14–30. Mikä on sinusta
kertomuksen merkittävin ajatus? Miksi Jumala kiitti
kahta ensimmäistä palvelijaa, mutta tuomitsi viimeisen? Mitä vertaus puhuu meille talenttiemme käyttämisestä? Kiinnitä erityistä huomiota jakeeseen 29.
_________________________________________________________________
Isäntä antoi palvelijoilleen talentteja ”kullekin hänen kykyjen
sä mukaan”. (Matt. 25:15). Jokainen yksilö sai eri määrän ta
lentteja. Yksi sai viisi, toinen kaksi talenttia ja kolmas yhden
talentin. Jokaisen palvelijan oli itse valittava, miten sijoittaa
tai käyttää saamansa talentit. Ratkaisevaa tässä on se, että
talentit, joita he saivat, eivät olleet heidän omiaan. Ne kuului
vat sille, joka oli jättänyt ne heidän haltuunsa.
Isäntä ei ollut kiinnostunut siitä, kuka oli saanut arvok
kaampia ja kuka vähemmän arvokkaita talentteja. Eikä kyse
ollut siitäkään, kuinka monta talenttia kukin oli saanut. Kyse
oli siitä, mitä kukin teki sillä, mitä hänelle oli annettu.
Paavali ilmaisee asian näin: ”Jos antajalla on hyvää tah
toa, hänen lahjaansa pidetään arvossa sen mukaan, mitä hä
nellä on, eikä vaadita sellaista, mitä hänellä ei ole.” (2. Kor.
8:12.) Jumalalle ei ole niinkään tärkeää se, mitä sinulla on,
vaan pikemminkin, mitä teet sillä, mitä sinulla on.
Jumala kiitti kahta ensimmäistä palvelijaa, koska he olivat
uskollisia talenttiensa käyttämisessä. Heidän talenttinsa kas
voivat käytössä. Kelvoton palvelija ei käyttänyt isännän hä
nelle antamaa talenttia, eikä se kasvanut. Ikuinen totuus on:
”Palveluksen laista tulee yhdistävä rengas, joka liittää mei
dät Jumalaan ja lähimmäisiimme.” (KV 238.) Uskoton palve
lija tuhlasi tilaisuutensa palvella ja menetti lopulta kykynsä
palvella.
Kun käytämme lahjoja, joita Jumala on antanut meille hä
nen nimeään kirkastamaan, lahjamme lisääntyvät, laajene
vat ja kasvavat. Miten voit tunnistaa Jumalan sinulle anta
mat lahjat? Voit nöyrästi pyytää Jumalaa paljastamaan sinulle
ne alueet, joilla hän toivoo sinun palvelevan hänen työssään.
Kun hän ilmoittaa niitä sinulle, liity toimintaan mukaan. Lah
jasi kasvavat käyttäessäsi niitä, ja tulet löytämään tyydytys
tä ollessasi hänen palveluksessaan.
Mieti tätä vertausta ja sovella sitä omaan elämääsi.
Miten olet käyttänyt Jumalalta saamiasi lahjoja? (Muista, että kaikki, mitä sinulla on, on lahjaa Jumalalta.)
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PERJANTAI 7.8.2020

KERTAUS

6. raamattutunti

Lisäaineistoa: Lue Ellen White,” Kristuksen vertaukset, s.
237–270, luku ”Leiviskät.
Hengellisiä lahjoja koskevan raamatullisen opetuksen oi
kea ymmärtäminen tuo ykseyttä seurakuntaan. Ajatus siitä,
että jokainen meistä on arvokas ja tarpeellinen jäsen Kristuk
sen ruumiissa, yhdistää meitä. Jokainen seurakunnan jäsen
on tarpeellinen Kristuksen lähetyskäskyn toteuttamiseksi. Jo
kainen on saanut lahjoja palvelutyötä varten.
”Jokaiselle on annettu tehtävä toimitettavaksi Herralle. Jo
kaiselle Herran palvelijalle on annettu erityisiä lahjoja tai ta
lentteja. ’Yhdelle hän antoi viisi talenttia, toiselle kaksi ja kol
mannelle yhden, kullekin hänen kykyjensä mukaan.’ Jokai
selle palvelijalle on uskottu jotakin, josta hän on vastuussa;
meille on uskottu hoidettavaa vaihtelevien kykyjemme mu
kaan. Jumala ei ole ollut puolueellinen jakaessaan lahjojaan.
Hän on jakanut talenttinsa palvelijoittensa voimien mukaan,
ja hän odottaa kunkin voimia vastaavia tuottoja.” (2T 282.)
Muista myös, että Hengen lahjat on annettu tuomaan Ju
malalle kunniaa, ei meille itsellemme. Jumala antoi ne korot
taakseen omaa nimeään ja edistääkseen omaa asiaansa.
Keskustelunaiheita:
1. Pohtikaa vielä sitä, miten jokainen meistä on saanut lahjo
ja Jumalalta. Mitä tämä käytännössä merkitsee paikallisseu
rakunnallenne? Miten tämä ajatus vaikuttaa siihen, miten jo
kainen jäsen osallistuu palvelukseen?
2. Kertokaa toisillenne, miten jonkun toisen seurakunnan jä
senen lahjat ovat siunanneet teitä. Kertokaa, miten olette
löytäneet omat hengelliset lahjanne. Mitä lahjoja ajattelette
saaneenne ja miten käytätte niitä toisille siunaukseksi?
3. Tässä tutkistelussa tuli ilmi, että lahjamme kasvavat, kun
käytämme niitä. Miettikää omaa elämäänne. Tuleeko mie
leenne Jumalalta saatuja lahjoja, jotka ovat kasvaneet, kun
olette käyttäneet niitä hänen nimensä kunniaksi? Kysykää
vielä itseltänne torstain tutkisteluosuuden lopussa ollut kysy
mys siitä, kuinka uskollisia olette olleet vaalimaan sitä, min
kä Jumala on teille antanut.
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