
Sapatti 3

LAHJAKKUUS

Avaintekstifi l. Moos. 3941; Joos. 3-7; l. Kun. 44; ll; Est. 2-5 ; M¿n. 5-7; l. Kor.4:7; LZ:4;Eî.
2:10; 4:Ll; Heb. 13:20, Zl.

Thvoitteet
Nuori:

t. yrnm¡irtã¿i omaavansa þþjä, jotka tulevat parhaaseen kãyttöön Jumalan palvelemisessa-
2. tunnistaa omat kylclmsäja lahjansa"
3. h¡ruäksyy Jumalan toiveen siit4 ettå hänen þþjäãn ja lahjojaan kãytetåän Jumalan suunnitel-

mie,nmukaisesti.

Thrvittavat materiaalit -
Paperi4 lq¡niã" saippuoita, kertakäyttöveitsiåi, vahvaa zuojapapeti4 paperipyybkeitä.

Johtajatle
"Kaikftienþþjemmekehitrãmine,nonensimmäinenvelvollisuutemñeJirmalaajalähinmäisiãmmekon_
taan. Kukaan ei tâytâ' elämãnsä tarkoitusta, 

_ellei 
hãn päiviträin tule þkenevãåmãki ja tøynõkeþi

semmaksi- Kun tunnustamme uskovamme Kristulaeen, lupaanme samallaparhaammå mukan toimia
Mestarintyöutekijõinã,jameidãntulisikaikkienþþje,mmekehiträmisessãpyrkiãtäydellisyyteenvoi-
daksemme tehdã niillä mahdollisimmari pa¡-on þvãä-,, (Kristukse,n vertaultset, s.ZaO)

Aloitus

'd Jaa oppilaille þniã ja paperia ryydäjoka¡:ta kirjoittamaan lista þayístãja la$oista, joita hei-qlãn mielestään voi käyttãå Jumalan työssã tai nenenpalvelemiselooo.-e*å n" 5 minuuttia
aikaa kirjoittamiseen ja pyydã sitten vapaaehtoisia lukimaan listansa ääneen- Kysy oppilailta
s€uraavat þsymykset: Voidaanko mitä tehensa lqykyä tai lafijaa lç¿yttãã Jumalan kunnialcsi?
Onko mahdollista kayttãã Jumalan antama¡rn lcykyä pahaaû? ilrydeoppilailta kaytannõn esi-
merkkejä

B' Jaa oppilaille kullekin saippu4 muovivertsr j1 srojapaperi (ios oppitaÍa on palion jaa heidãt ensinryhmünjajaasittenvälineahrllekinryhmãllQ.ply¿e¡"ús"f,fuirÞ-Är.rtr*ruh,a"jonka
he omaavatja jota voidaan kãyttåä Junalan hyvãtcsi. Ann¿ oppilaide,n ve*øíoippu*tu jotaiajoka kuvaa heidãn valitsemaansa kylryä Pyydä vapaaehtoisia kertomaæ veistolcesraan-

C. Kírjoita seuraavat telcstit erillisille lapuille: Rikas maanomistqia, O¡ja l, Oqa2,Orja 3. Teippaakukin lapuista istuinten alle e,nnen oppilaiden saap'Eistå.
Kun oppilaatsaapuvat, p¡ydävapaaehtoista lukemaan ããneenMatL 2s:lÇ3l.Ksro oppilaiue,
ettã joídenkia istuinten alla on tarinan roolejajakavat lapur Kun laput ovat lõyt¡meet, pyydä
roolilaput saaneet oppilaø esittãmããn ¡aamatmkohdan kertomus.
Krm esitys on ohi, keskustelkaa siitã" Mitã kertomulcsen talentit ta¡koittivat? Millã tavalla ver-
tar¡s oa sovellettava kãytãntõõn nyþaikana? Millã konkreettisilla avoilla ihuine¡r voi olla kah-
ds¡ elæimmãisen eikä viimeisen pafueliian kattainen?

Sanaan uppoutuminen
A- Iaaoppilaatkolmentai ne[iãnhengenvnryyÞannaryhnillekãsiæltãvãlsijokinser¡raavista

rarimarunkohdista: l. Moos. 3941;Joos.3-7; l. Kun. 44;fi;Es.2-5; rr,f.ai_7. p¡1ydâoppi_
Iaitatunnistamaankertomulsenpãähenkilõjaþv¡ai la&qjoiûahãûr*tr*l"rrraûsuunni-
telman toteuttamisessa.



Pyydä vapaaehtoisia kertomaan ryhmien päätelmistäja keskustelkaaseuraavista æioista:
- Tiesivätkö þseiset raamatunhenkilöt omaavansa erityisiä þþjä tai lahjoja? perustele.
- Millä tavoilla Jumala vahvisti henkilöiden þþj ä tai lag oj a?
- Jokainen þseisistä henkilöistä haki voimaa ja apua Jumalalta vaikka olikin kyrrykäs ja lahja-
kas. Miksi?
olemme saaneetkaikki þþmmejalahjammeJumalaltaja etuoikeutenaûrme onmahdollisuus
hakea häneltä viisauttaja voimaa käyttää niitä hänen suunnittelemallaan tavalla- Kuningas Salo-
monin tapaus muistuttaa myös vaaroist4 joita saattaa piillä Jumalan antamien tyt'jeã k¿i'ttä-
misesfäomaksi eduksi.

B. Lukekaa yhdessä ääneen Room. 12: 1-8. Kukaan muu raamatunhenkilöistä ei käsitell¡ þþjenja lattjojen käytönja toiminnan merkitystä Jumalan seurakunnassa samalla tavalla tuin pâaváti.
Keskustelkaa seuraavista þsymyksistä:
- Mitä kykyjäja lahjoja mainitaan Room. l2:l-g?
- Mitä tekemistä niillä kullakin on Jeesuksen evankeliumin levittåimisessä?
- Ketkä nyþään, seurakunnassamme tai muuall4 käyttävät þseisiËi þþjä tai hqioja Jumalan
työûhyvätsi?
Pyydävapaaehtoisia kertomaan mitä latrjoja heidän mieleståüinjollakinmuulla huoneessa ole-
valla oppilaalla on. Pyydä heitä myös perustelemaan mielipiteensä.
Pyydä jotakuita vapaaehtoisia lukemaan ääneen l. Kor. 4:7; l2:4;ja Ef. 4:ll. Keskustelkaa
seuraavista asioista:
- Miksi Paavalinmielestä oli tärkeäkäsitelläþþjenja lahjojenmoninaisuuna?
- Mitä ongelmia seurakunnassa voi olla siitä, että sen jäsenet eivät tunnista omia kykyjä¿in tai
lahjojaan?
- Mitä konkreettista seurakunnat voisivat tehdä auttaakseenjåiseniä tunnistamaan lahjojaan?

Kysymyksiä keskustelt¿vaksi
1. Millätavallavoi tunnistaa omar kyvyrja lahjat?
2. Mitä tekemistä Jumalalla on omien þþjenja lahjojen löytämisen kanssa?
3 . Mitä tekemistä perheelläja ystävillåi on þþjen ja la$ojen löytåmisen kanssa?4. Mitä voit itse tietoisesti tehdä kehittää*sesi kykyj¿isi?
5. Onko koulutulaella mitåiåin tekemistä omien þþjenja lahjojen tunnistamisen kanssa?6. ovatko aika, vaikutusvaltaja raha þþjä tai lahjoja?Miksi tai milçsei?
7 . Mitä kykyjä Jeesus osoitti käyttävåinsä elämässåüin?
8. Miksi Jeesus þkeni tehokftaaseenþþiensäkäyttåimiseen?
9. Mitä tekemistä läheisellä Jumalsuhteella on tehokkaan þþjen ja lahjojen käytön kanssa?

Lopetus
Jaa oppilaille þniä j a paperia. pyydä heitä kirjoittamaan ja täydentämään seuraavat lauseet:
"Rakas Jumala, olet antanut minulle þvyn / lahjan. Koska tiedän, että toivot minun kä¡-
tävän saamaani þþä/ lahjaa työssäsi, lupaan käyttää sitä kunnialaesi I
3._.rt
Pyydä oppilaita allekirjoittamaan lappu ja säilyttämåüin se esim. Raamattunsavälissä.

Dwain Esmond


