KRUUNUNI – KIRKKAUDEN KRUUNU
Perustavat Raamatunpaikat
1. Piet. 5:1-4 –
1 Vanhimpia teidän joukossanne minä siis kehoitan, minä, joka myös olen vanhin ja Kristuksen
kärsimysten todistaja ja osallinen myös siihen kirkkauteen, joka vastedes on ilmestyvä:
2 kaitkaa teille uskottua Jumalan laumaa, ei pakosta, vaan vapaaehtoisesti, Jumalan tahdon
mukaan, ei häpeällisen voiton tähden, vaan sydämen halusta,
3 ei herroina halliten niitä, jotka ovat teidän osallenne tulleet, vaan ollen laumalle esikuvina,
4 niin te, ylipaimenen ilmestyessä, saatte kirkkauden kuihtumattoman seppeleen.
1. Kirkkauden Kruunu (seppele)
a. Kirkkauden kruunulla kruunataan pastorit ja vanhimmat, jotka ovat olleet luotettavia
evankeliumin työntekijöitä.
b. Kirkkauden kruunu on niille, jotka Jumala on kutsunut, jotka ovat totelleet Jumalan kutsua ja
uskollisesti palvelleet hänen omiaan.
c. Ef. 4:11-13 –
11 Ja hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi
ja opettajiksi,
12 tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen,
13 kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan Pojan tuntemisessa, täyteen
miehuuteen, Kristuksen täyteyden täyden iän määrään,
d. Jumala on kutsunut joitakin ihmisiä kokoaikaiseen palvelutyöhön. Toisia Hän taas on kutsunut
palvelemaan avustavissa palvelutöissä.
e. 1. Kor. 12:28 – Niinpä Jumala asetti seurakuntaan ensiksi muutamia apostoleiksi, toisia
profeetoiksi, kolmansia opettajiksi, sitten hän antoi voimallisia tekoja, sitten armolahjoja parantaa
tauteja, avustaa, hallita, puhua eri kielillä.
2. Lauman paimenet
a. 1. Piet. 5:2 sanoo, että ihmiset kuuluvat Jumalalle. Ne ovat Hänen lampaitaan, Hänen
laumaansa eivätkä kuulu kenellekään ihmiselle. Jeesus on ylipaimen, me olemme kaikki
apupaimenia ja vastuussa suoraan Hänelle. Tullessaan Hän palkitsee kirkkauden kruunulla ne
paimenet, jotka tekivät velvollisuutensa ahkerasti rakkauden ja totuuden hengessä.
b. Evankeliumin työntekijänä meidän vastuullamme on ahkerasti kaitsea Jumalan laumaa.
Huolehtia, suojella ja ohjata heitä.
c. Palvelutyön tekijällä pitää olla hyvä asenne kutsunsa suhteen. Herra haluaa sinun toimivan
halukkaasti eikä pakotetusti. Ei siksi, että sinun pitää, tai olet pakotettu vaan omasta halustasi.
Tee se koska haluat miellyttää Jumalaa. Niin Jumala haluaa sen tehtävän.
d. Älä koskaan palvele Jumalan omia rahan motivomana tai mistään itsekkäästä syystä. Älä
laskelmoi mitä voit saada itsellesi. Raamattu sanoo, että meidän ei tulisi toimia alhaisesta
voitonhimosta käsin. Meidän pitäisi olla oma-aloitteisia, reippaita ja valmiina palvelemaan ilolla.

e. Palvelutyöntekijät ovat johtajan paikalla, mutta 1. Piet. 5:3 sanoo, että sinun ei tulisi ikinä
käyttää auktoriteettiasi toisten hallitsemiseksi. Älä koskaan ole pöyhkeä, tyrannimainen, tai
pomottele toisia tekemään asioita.
f. Ole ennemmin hyvä esimerkki laumalle, seurakunnalle. Voit olla yhtä aikaa jämäkkä ja
ystävällinen rakastaen näyttäen heille tietä. Ole esikuva ja näytä mallia miten elää kristillistä
elämää. Elä todeksi mitä uskot ja tee niinkuin saarnaat.
3. Työskentele yhdessä rakentaen Jumalan valtakuntaa
a. Jokaisella on oma osansa tehtävänä. Johtajat johtavat Kristuksen hengessä. Lauma kunnioittaa
ja työskentelee johtajien kanssa, jotka Herra on asettanut heistä huolehtimaan.
b. 1. Tess. 5:12-14 –
12 Mutta me pyydämme teitä, veljet, antamaan tunnustuksenne niille, jotka tekevät työtä teidän
keskuudessanne ja ovat teidän johtajanne Herrassa ja neuvovat teitä,
13 sekä pitämään heitä erinomaisen rakkaina heidän työnsä tähden. Eläkää rauhassa
keskenänne.
14 Me kehoitamme teitä, veljet: nuhdelkaa kurittomia, rohkaiskaa alakuloisia, holhotkaa heikkoja,
olkaa pitkämieliset kaikkia kohtaan.
c. Me teemme työn, mutta Jumala on johdossa. Hän on pomo ja Hän maksaa palkat!
d. 1. Kor. 3:6-9 –
6 Minä istutin, Apollos kasteli, mutta Jumala on antanut kasvun.
7 Niin ei siis istuttaja ole mitään, eikä kastelijakaan, vaan Jumala, joka kasvun antaa.
8 Mutta istuttaja ja kastelija ovat yhtä; kuitenkin on kumpikin saava oman palkkansa oman työnsä
mukaan.
9 Sillä me olemme Jumalan työtovereita; te olette Jumalan viljelysmaa, olette Jumalan rakennus.
e. Anna KAIKKI mitä sinulla on, mutta älä yritä tehdä sitä omassa voimassasi. Nojaudu Herraan,
Hän voimaannuttaa sinut yliluonnollisella energialla!
f. Kol. 1:28-29 –
28 Ja häntä me julistamme, neuvoen jokaista ihmistä ja opettaen jokaista ihmistä kaikella
viisaudella, asettaaksemme esiin jokaisen ihmisen täydellisenä Kristuksessa.
29 Sitä varten minä vaivaa näenkin, taistellen hänen vaikutuksensa mukaan, joka minussa
voimallisesti vaikuttaa.
4. Vaivannäkösi palkkio
a. 1. Kor. 15:57-58 –
57 Mutta kiitos olkoon Jumalan, joka antaa meille voiton meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen
kautta
58 Sentähden, rakkaat veljeni, olkaa lujat, järkähtämättömät, aina innokkaat Herran työssä,
tietäen, että teidän vaivannäkönne ei ole turha Herrassa.
b. Hepr. 6:10 – Sillä Jumala ei ole väärämielinen, niin että hän unhottaisi teidän työnne ja
rakkautenne, jota olette osoittaneet hänen nimeänsä kohtaan, kun olette palvelleet pyhiä ja vielä
palvelette.
c. 1. Piet. 5:4 sanoo että ylipaimenen ilmestyessä saatte kirkkauden katoamattoman seppeleen.

d. Kreikan kielen sana "Kruunu" stephanos tarkoittaa kilpailussa palkkioksi annettavaa seppelettä.
Se tehtiin oliivipuun lehdistä tai laakerinlehdistä ja se kuihtui nopeasti. Kirkkauden kruunu, jonka
Herra antaa apupaimenille on ikuinen ja kestää kaikki aikakaudet.

