PYHÄN HENGEN LAHJAT
SEURAKUNNAN RAKENTUMISEKSI

OPPITUNTI II

Armolahjat
Markku Tenhunen

OPETUKSEN TAVOITTEET
Oppilas ymmärtää, mitä Pyhän Hengen lahjat ovat, ja että ne ovat olennaisia
palvelutehtävässä.

OPPILAAN TAVOITTEET

1

Oppilas osaa määritellä, mitä Pyhän Hengen lahjat ovat ja millainen asenne meillä tulisi
olla niihin.

2

Oppilas osaa selittää jokaisen Pyhän Hengen lahjan ja niiden suhteen Jumalan kutsuun.

3

Oppilas osaa selittää jokaisen palvelijalahjan.
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PERUSTAVA RAAMATUNKOHTA
1.Kor.12:1-14:41

RAAMATULLINEN POHJA
Ef.3:7-8
Room.12:6-8
Ef.4:11, 6:10-13
Apt.1:8
Apt.2:1-13, 5:1-12, 6:4
Apt.16:17-18
Jaak.3:17
Mark.1:24
Mark.11:14, 22-23
Hepr.1:1-3, 11:6
Jaak.2:23
Room.8:11
Luuk.17:6-7
2.Piet.1:16-21
1.Kor.12:7-10, 14:1, 3, 5, 13, 27-28
1.Tess.5:19-22

AVAINJAE
"Armolahjoja on monenlaisia, mutta Henki on sama.
Myös palvelutehtäviä on monenlaisia, mutta Herra on
sama. Jumalan voiman vaikutuksia on monenlaisia, mutta
hän, joka meissä kaikissa kaiken vaikuttaa, on sama. Hän
antaa Hengen ilmetä itse kussakin erityisellä tavalla,
yhteiseksi hyödyksi." 1.Kor.12:4-7
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A. MITÄ ARMOLAHJAT OVAT?
1.Kor.12:4-6
karisma
= tietty määrä, osa armoa
Ef.3:7-8, 1.Kor.15:10 karis
= armo, suosio, voima, palvelutehtävä, lahja
j.4 armolahjat <

karismaton

(kreik.)

•

Pyhän Hengen vaikuttamia erityisiä kykyjä uskovan elämässä, jotta tämä voi toteuttaa Jumalalta
saamaansa tehtävää.

•

Uskovalle annettu varustus palvelutehtävään seurakunnassa.

•

Jumalan Pyhän Hengen ominaisuuksia, jotka Hän lahjana antaa omillensa ja vaikuttaa näiden kautta
Kristuksen ruumiin rakentamista.

•

Armolahjat ovat Pyhän Hengen ilmenemiä. (j.7)

j.5 palvelutehtävät <
diakonion
(kreik.)
Viittaa erilaisiin työtapoihin ja työalueisiin esim. maantieteellisesti tai ikäryhmän tms. puitteissa.
j.6 voiman määrä
<
fanerosis
(kreik.)
Jumala ei anna yhtä suurta voiman määrää kaikille tasapuolisesti. Saman armolahjan käyttäjillä voi olla
erisuuruinen voiman määrä käytettävänään; riippuen siitä, millaisia tuloksia Jumala haluaa.

B. MITÄ ARMOLAHJAT EIVÄT OLE?
palkintoja tai kunniamerkkejä
osoitus henkilön pyhyydestä tai hengellisyydestä
luonnollisia kykyjä
kaikille kristityille yhteistä toimintaa
sama kuin Hengen hedelmä
käyttäjän "omaisuutta"
lakanneet toimimasta

C. ARMOLAHJOJEN MONINAISUUS
• motivaatiolahjat Room.12:6-8
• Hengen lahjat

1.Kor.12:8-10

• palvelijalahjat

Ef.4:11
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D. HENGEN LAHJAT
1.Kor.12:7

fanerosis (kreik.) = ilmoitus, ilmaisu, julkituominen, esittäminen

Hengen lahjat ovat Pyhän Hengen ilmenemistapoja, esille tulemisia ja aikaansaamia voimavaikutuksia
Ilmestyksen tai ilmoituksen lahjat
viisauden sanat, tiedon sanat ja henkien erottamisen lahja
Voimalahjat
uskon lahja, voimallisten tekojen lahja, parantamisien lahjat
Ilmaisun tai inspiraation lahjat
profetian lahja, kielilläpuhumisen lahja ja kielten selittämisen lahja

ILMESTYKSEN TAI ILMOITUKSEN LAHJAT 1-3
1. Viisauden sanojen lahja
2.Moos.18:14-27 Jetro, Mooseksen appi välittää Moosekselle viisauden sanat Jumalalta
Apt.6:4
Apostolit opettivat aivan samoin ja valitsivat diakoneja auttamaan heitä, jotta he voisivat
keskittyä palvelutyönsä tärkeimpiin tehtäviin: rukous, Sanan tutkiminen ja saarnaaminen
Saarn.10:10
käytäntöön."

"Jos kirves on tylsä eikä sen terää tahkota, tarvitaan enemmän voimaa. On hyödyllistä soveltaa viisaus

Viisaus ohjaa sinua; se antaa sinun tietää tehokkaimman tavan suorittaa työtehtävä loppuun asti; kun aseemme
ovat valmiita kaiken aikaa olemme viisaita.
Pastorin, solunjohtajan työ on tehokkaampaa, kun hänen Raamattu-tietonsa on terävöitetty ja rukouselämä on
määrätietoista ja jatkuvaa.
Voidaksesi välttää väsymystä sinun tulee tehdä työtä Pyhän Hengen täydessä ohjauksessa.
"Sillä Herra antaa viisautta, hänen suustansa lähtee tieto ja taito." Snl.2:6
"Mutta ylhäältä tuleva viisaus on ensiksikin puhdas, sitten rauhaisa, lempeä, taipuisa, täynnä laupeutta ja
hyviä hedelmiä…" Jaak.3:17

2. Tiedon sanojen lahja
Tiedon sanat antavat informaatiota, kun taas viisauden sanat antavat suuntaa.
2.Kun.6:8-13 profeetta Elisa tiesi jokaisen Aramin kuninkaan liikkeen, ja kykeni tästä syystä informoimaan
Israelin kuningasta ja estämään valmistellun kaupungin piirityksen.
Apt.5:1-10 Pietari kykeni havaitsemaan sen tavan, jolla saatana oli täyttänyt Ananiaksen ja Safiiran sydämet
kiusaamalla heitä valehtelemaan Pyhälle Hengelle.
Tämä olisi voinut seisauttaa seurakunnan kasvun, jos sitä ei olisi havaittu, koska se olisi saastuttanut monia,
kuten Aakanin synti: valhe, varkaus ja petos. Samasta syystä Israel koki tappion taistelussa merkityksetöntä Ain
kaupungin armeijaa vastaan, Joos.7:11-12.
Apt.5:12 apostoli Pietarille annettujen tiedon sanojen kautta Herra vahvisti ja tuki kaikkia apostolejaan ihmeillä
ja merkeillä.
Tiedon sanojen kautta Jumala varjeli seurakuntansa hajaannukselta ja piti koko johtajien joukon yhteydessä ja
sopusoinnussa keskenään. Tämä Hengen lahja on kuin majakka, joka varjelee elämämme, kotimme ja
palvelutyömme vahingoilta.
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3. Henkien erottamisen lahja
Lopunaikoina pimeyden voimat tekevät enemmän työtä kuin koskaan tuhotakseen enemmän ihmisiä
kuin milloinkaan aiemmin. Yksi vihollisen käyttämistä juonista on petos, joka on suunniteltu erottamaan uskova
totuudesta.
Tästä syystä monen rakkaus kylmenee. Siksi on erittäin tärkeää, että henkien erottamisen lahja syttyy
uudelleen johtajien sydämessä, jotta he kykenisivät pitämään kiinni totuuden puhtaudesta ja pitämään poissa
valheellisen opetuksen. Ef.6:10-13
Demonit tuntevat ne ihmiset, jotka voivat tuottaa niille tappion, Mark.1:24
Koska Jeesus oli maailman valkeus, niin kaikkialla minne Jeesus meni, Hän paljasti pimeyden teot ja näin
paljastettu demoni voitettiin.
Kun henkien erottamisen lahja toimii seurakunnan sisällä, voimme helposti liikkua Jumalan antaman ohjauksen
mukaisesti. Jos demoninen voima tarvitaan murtaa, me voimme tehdä sen. Jos siihen tarvitaan ihme, me
pyydämme Jumalaa tekemään sen, pitäen mielessä, että Jumala aina johdattaa meitä.
Pelko, uskonnollisuus, ahdistava sorto, heikkous ja noituus ovat joitakin niistä hengistä, jotka meidän tulee
havaita seurakunnan sisällä, jotta voisimme myöhemmin aloittaa vapauttamisprosessin sitä tarvitseville ihmisille.
Henkien erottamisen lahja on tärkeä tänä aikana. Se auttaa tekemään rukouspalvelusta tehokkaampaa,
Apt.16:17-18.

VOIMALAHJAT 4-6
Voimalahjojen ryhmässä mainitaan ensin uskon lahja, ja sen jälkeen terveeksi tekemiset ja voimalliset teot.
Nämä kolme Pyhän Hengen ilmenemää ovat yhteen kudottuja ja toimivat täydellisessä keskinäisessä
sopusoinnussa.

4. Uskon lahja
Uskoa tarvitaan kaikilla alueilla kristityn elämässä. Uskon suurin vihollinen on epäilys ja sen seuralainen pelko.
Jumala on antanut meille pääsyn Hänen luokseen uskon kautta Jeesukseen Kristukseen. "Ilman uskoa on
mahdotonta miellyttää Jumalaa." Hepr.11:6.
Tarvitsemme uskoa ollaksemme yhteydessä Kaikkivaltiaaseen Jumalaan, Jaak.2:23
Jeesus sanoi: "Pitäkää Jumalan usko." Mark.11:22-24
Uskon lahja vie meidät luonnollisen tilan ulkopuolelle yliluonnolliseen elämäntapaan, ja antaa hengellisille
silmillemme kyvyn nähdä selkeästi sen, mikä on näkymätöntä.
Saman aikaisesti Jumalan Sana saa todellisen arvonsa elämässämme. Se tuottaa yliluonnollista vahvuutta
haastaa ja voittaa jopa sen, mikä on mahdotonta. Se vakuuttaa meille, että Herra on jo antanut voiton. Tämän
lahjan kautta Jumala varjeli kolme heprealaista nuorta miestä kuolemasta tulisessa pätsissä, Dan.3:28-29.
Lue myös: Room.8:11-14
Uskon kautta Jeesus puhui ja viikunapuu kuivettui, Mark.11:14
Herra seisoo kaiken sen takana, jota me sanomme, Mark.11:22-23
Herra ei edellytä meiltä vuoren kokoista uskoa, ainoastaan tarpeeksi uskoa siirtämään vuoria, Lk.17:6-7
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5. Terveeksi tekemisien lahjat
Tämä lahja mainitaan monikkomuotoisena, koska se ohjaa meitä uskomaan, että se voi tulla ilmi erilaisten
sairauksien kohdalla. Daavid sanoi, että Jumala on kiinnostunut parantamaan sairautemme, Ps.103:1-4
Tiedämme, että synnin tähden sairauden kirous tuli ihmiskunnalle.
Pahan (kuten sairauden) tehtävä on varastaa, tappaa ja tuhota,
Jeesus tuli tekemään tyhjäksi paholaisen teot,
Jeesuksella oli voitelu parantaa sairaita,
Jesaja profeetallisesti ilmaisi ristillä saadun voiton,

Joh.10:10
1.Joh.3:8
Jes.61:1-2, Apt.10:38
Jes.53:4-5

Ainoastaan, kun Jeesuksen lunastustyö ristillä on ymmärretty, voivat terveeksi tekemisien lahjat toimia
ihmisessä. Kun tämä peite on otettu pois ja ymmärrys on tullut sydämeen ja mieleen, voi jokainen visualisoida
(nähdä) selkeästi kaikki ne ihmeet, jotka Herra on jo voittanut ristillä.
Jeesus paransi kaikki sairaat,
Luuk.4:40
Jeesus antoi saman auktoriteetin kahdelletoista opetuslapselleen, Matt.10:1
Jeesus sanoi, että nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat,
Mark.16:17-18
Jumala on aina käyttänyt parantamista siunatakseen ihmisiä ja tätä kautta ovi on myös avoin, jotta kaikki voivat
ottaa vastaan sanoman pelastuksesta.

6. Voimallisten tekojen (ihmeiden) lahja
Terveeksi tekemisien lahjojen ja voimallisten tekojen lahjan välillä on yhteys. Joskus on vaikea erottaa näitä
toisistaan. Ihme on yliluonnollinen teko, joka on tapahtunut ilman ihmisen puuttumista asioihin.
Mooses oli yksi entisajan miehistä, jota Jumala eniten käytti tekemään voimallisia tekoja: Egyptin 10 vitsausta,
Punaisen meren halkaiseminen, katkerien vesien ihme, mannan sataminen taivaasta joka päivä 40 vuoden ajan,
kalliosta virtaava vesi, viiriäiset jne. Millään näistä asioista ei ole muuta järkevää selitystä kuin Jumalan asioihin
puuttuminen. 2.Moos.15:26 sanoo, että jos he tottelevat sanaa,
•

Jumala parantaisi heidät.

Joosua sai auringon ja kuun pysähtymään taistelun päivänä,

Joos.10:12-14

Jumala laittoi ajan kulkemaan taaksepäin 40 minuuttia (10 astetta aurinkokellossa), Jes.38:7-8
Jeesus muutti veden viiniksi Kaanaan häissä,
Joh.2:1-12
Jeesus loi sokealle miehelle silmät laittamalla mutaa hänen silmäkuoppiinsa,
Joh.9:1-12.
Tuuli ja meri tottelivat Jeesuksen lausumia käskysanoja,
Mark.4:35-41

ILMAISUN TAI INSPIRAATION LAHJAT 7-9
7. Profetian lahja
Hepr.1:1-3

Jeesus tuli profeetallisen sanan täyttymyksenä

2.Piet.1:16-21
profeetallinen sana on varma
meidän tulee kiinnittää siihen huomiota
se on kuin pimeässä loistava lamppu
sitä ei ole annettu kenenkään mielivaltaista, yksityistä tulkitsemista varten
se ei tule ihmisen tahdon kautta
Jumalan Henki innoitti, inspiroi profeettoja
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1.Kor.14:3
1.Kor.14:1

profetia on rakennukseksi ja kehotukseksi ja lohdutukseksi.
profetian lahjan tulee olla yksi halutuimmista lahjoista

1.Tess.5:19-22 "Henkeä älkää sammuttako, profetoimista älkää halveksuko, mutta koetelkaa kaikki, pitäkää se, mikä
hyvää on; karttakaa kaikenlaista pahaa."

8. Kielilläpuhumisen lahja
Pyhä Henki antaa uskovalle ihmiselle yliluonnollisen kyvyn puhua kielillä, jota hän ei ole koskaan oppinut tai
opetellut.
Apt.2:1-13
Luuk.24:49
Apt.1:8

helluntaipäivänä 120 läsnä ollutta täytettiin Pyhällä Hengellä ja he puhuivat uusilla kielillä
Jumala lupasi, että heidät puetaan voimalla korkeudesta
"Te saatte voiman..."

Kielilläpuhumisen lahjan tarkoitus:
omistaa läheinen yhteys Jumalan kanssa
henkilökohtainen rakentuminen
seurakunnan rakentuminen
ei-uskovia varten
Paavali rukoili paljon kielillä

1.Kor.14:2
1.Kor.14:4
1.Kor.14:5
1.Kor.14:22
1.Kor.14:18

9. Kielten selittämisen lahja
Pyhän Hengen inspiroimana uskova ihminen tuo kielilläpuhumisen lahjan sisällön ymmärrettäväksi
seurakunnalle.
Ainoa lahja, joka on täysin riippuvainen toisesta Hengen lahjasta = kielilläpuhumisen lahjasta
• Se on annettu että voisimme rakentua ymmärryksen tasolla silloin, kun puhumme uusilla kielillä
• Kielillä puhumisen ja selityksen tulee vastata toisiaan.
Jos kielilläpuhuminen on ihmisen puhetta Jumalalle, myös sen selityksen on oltava tätä samaa. Kyseessä on
kielten selittäminen, eikä sanatarkka käännös
Kielten selittämisen lahjan mahdollisuus rikastaa Hengen lahjoja avaamalla mahdollisuuden koko seurakunnalle
kokea siunauksen niiden kautta.
1.Kor.14:5
1.Kor.14:13
1.Kor.14:27-28

se rakentaa seurakuntaa
meidän tulee pyytää Jumalalta kielilläpuhumiselle selitystä
Paavali ohjaa seurakuntaa toimimaan Hengen ohjaamassa järjestyksessä

E. MILLAINEN ASENNE MEILLÄ TULISI OLLA HENGEN LAHJOJA KOHTAAN?
•

Emme saa olla niistä tietämättömiä

1.Kor.12:1

•

Emme saa olla välinpitämättömiä niiden suhteen

1.Tim.4:14

•

Meidän tulee haluta Hengen lahjoja ja etsiä niitä

1.Kor.12:31, 14:12

•

Meidän tulee virittää ne palaviksi

2.Tim.1:6

•

Rakkaus on korkein motivaatio Hengen lahjojen käyttämiselle 1.Kor.12:7,31, 13:1
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YHTEENVETO
Saadessamme ja käyttäessämme Pyhän Hengen lahjoja, Hengen hedelmän tulee hallita elämäämme,
1.Kor.12:31. Pyhä Henki on palvelutyömme ydin, koska Hän varustaa meidät toimimaan voimalla.

MUISTIINPANOJA
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KYSYMYKSIÄ LISÄOPISKELUA VARTEN
1. Luettele Hengen lahjat.

2. Millaisiin ryhmin Hengen lahjat voidaan jakaa?
a.
b.
c.
3. Mitä tarkoitusta varten Hengen lahjat ovat?

4. Millainen meidän asenteemme tulisi olla Hengen lahjoja kohtaan?

5. Selitä lyhyesti, mistä kussakin Hengen lahjassa on kysymys.

6. Kuinka voin saada Hengen lahjoja?
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Kirjallisuutta ja opetuksia samasta aihepiiristä
Mitä Raamattu sanoo Pyhästä Hengestä, Stanely M. Horton. Aika Oy.
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The Beaty of Spritual Language, Jack Hayford. Nelson.
He puhuvat uusilla kielillä. John I. Sheririll. RV.
Spiritual Gifts - A Fresh Look. David Lim. Gospel Publishing House.
Voimalataus. Jim Cymbala, Aika Oy.
Lailla tulen lailla tuulen. Jim Cymbala. Aika Oy
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