
Sapatti 13

N{ITA JUMALAN PALVELEMIIYEN ON?

Avaintekstit: 2. Moos. 20;l-17; l. Aik l6:7-36;Jæ. 58; Hoos. 6:6; Miik 6:G8; tvfatt 2:l-12;4:l-ll,
l8-21; L2:l-14:-21:12-17l,28:l-10; Luuk 7:3G50;17:11-19;9:l-10,35-40; Ilm. l4:7.

Tavoitteet
Nuori:

l. ymmärtäã, että meissã herãå halu palvella Jumalaa vastaulsen¿ armoon, jota häu meitå kohtaan
osoittaa

2. ymmärtaa, ett¡i Jumala toivoo meidËiu palvelevan hãntä sydämellãja teoilla.
3. kokee Jumalan palvelemisen kütoksen, rukouksenja musiikin kar¡na.

Tlrrvittavat materiaalit
Paperia, kyniä, väriþniä, liitu- øi tussitaulu.

Johtajalle
Jumalan palvominenja palveleminen on hãnen armonsa ü¡nnustamistaja sen meissã herãttãmãn rak-kauden ilmaisua. Itnaistessamme raHcauttamme Jumalaa kohtaar¡ pavâemme hãnt¿t Jotkut kistityt
TigltiYãtlumalanpalvelemiselcsi ainoastaansernakunnallisettilaiá¡uder rr¡m¿anp¡vele,minensisäl-
täã toki erilaiset seuralctmnallissl leiminnatjajumalanpalvetu[set yhdessa seuralorataperneen kanssa"
mutta se on luitenkin niitä laajempi osa ihmisen elãmãä. Sühen la¡uluu myõs mm. oma he,nkilökohtai-
nen hartauselämãmms, pãivittãisten valintojemme tekeminen Hinen tahtonsa mukaisesti selú se, mitenkohælemmemuita

Aloitus
A' Jaa oppilaat ryhmíin ja p)ydã heitä keksimäãn parin minuutin sketsejã tavoist4 joilla ihmiss,t

saattaisivat reagoida seuraavanlaisünySävãllisün ækoihin. tisããtarp€en tulleen erilaisia lâhtö-tilanæita Sovi etulcäteelrjoidenkin ryhnien lcanssa, ettã he esittãvãt^tilanteeseensa küttãmätt&mãn tai epäkohteliaan reaktion.
- Mies antaa keskitalvella tal&insa kodiuomalle.
- Nainen haluaa lalioittaa mum¡aisensa saira¿lle.
- pomo antâa suur€n virhee,n æhnes¡ls harjoitt€$alle toisen mahdollisuuden.
- Ohiajava mies tilaa ja malaaa hinaulaen tien poskeen jããneelle loskille.
P'"ydã oppilaita esitiimãän sketsit Keskustelkaa sitæu miæn nüssã olleer h€nkitöt æagoivat
muideu yståvãll¡sün tekoihirt. Millã tavoilla ne muistr¡ttavat tapoja, joilla íhmiset ¡sagoivat Ju-malæ raldcauteen? Kun 1mmãrrãnme miË Jrmala on puoleståeähyt qyd"r**,o* E^-t¡qy rakkautta ja kiitollisur¡tta hãntä kohtaa¡l

B' PlTdãoppilaitamuisælemaanjumal.llnlvelustilaizuuta"jokaonjãän¡heidänmielee,nsäKysy
oppilailta mikã teki tilanteesta muistettavan? Pitäisikõ r"ir"ok*i"Uaoila;;Dnän samankal-
taisia tilaizuuksia?,MilIä tavana oppilaatvoisivat vailuttaa sühen, mit¿isiatilaisuu*siaser¡ra-
kunnassajädestetäãn?

Sanaan uppoutuminen
A' Raamatussa on runsaasti esimerlkejã sütã" mitea Jeesus oli tekemisissã ihmisten l€nssa Hänke¡toi ihmisille J-umalasajaparansiuriø. i¡r"¡*.øeãì"" Jeesulcseen eri avoill¡a-

Jaa oppilaat pienünrylmün ja anna jokaiselle ryhmilËpari seuraavisa raamatunkohdista kãsi-teltãvãksi: Matt.2:r-12;4:l-ll, lg-21; l2:r-14;zl:tz-17;2g:t-10; Luuk z,¡àso; l7:ll-19;9:l-10, 354f..



Pyydä ryhmiä keskustelemaan seuraavista asioista:
- Mitä teksti kertoo Jumalan palvelemisesta?
- Palvoivatko telatin henkilöt Jeesusta?
- Mitä nyþkristityt voivat oppia Jumalan palvelemisesta rekstin perusteella?

B. Jaa oppilaat kahteen ryhmäåin ja anna ryhmille kullekin ylsi seuraavista tehtävistä:
-LukekaaDaavidinkiitoslaulu(1.Aik.16:7-36),jonkaúänhuloi,kunliitoua¡kftutuotiintakai-
sin Jerusalemiin. Lukekaa teksti läpi muutaman kenanja etsikää siitä: l) syitä ylistãä ja palvoa
JumaTaaja2) ohjeita Jumalan palvelemiseen. Miten näitä seilif<oja voidaan soveltaa käytäntöön
nykymaaiLnassa?
- Jumalan palveleminen on hänen rakkautensa ja armonsa ihmisessä synnyttämä reaktio. On
kuitenkin helppo unohtaa mitä Jumala toivoo seuraajiltaan. Lukekaa ja trrt*rtr1o" szuraavis-
ta teksteistä: 2. Moos. 20:l-t7; l. Aik t6:7-36;Jes. 5g; Hoos. 6:o; tr,tiik 6:6-g; Matt. 12:l_14.
- Mit¿i ensimmäiset neljä käsþä sanovar Jumalan palvele,misesra?
- MillätavallaJumalan lain noudattaminenjaJumalan palvelenninen liittyvättoisünsa?
- Onko lain noudattaminen ilman Jumalan rakætamist¿ Jumalan palvelemisa? perustele.
- MiLrsi Jumala sanoo: 'L¡skollisuutta minä vaadin, en uhrimenoja, Jumalan tuntemista, en polt-
touhreja'?
- Millä perusteilla oikeudenmukaisuus, anno ja nöyryys ovat Jumalan palvelemista?
- Mitä voimme oppia näiden raamatunkohtien perustãella Jumalan pavãtemisesa nykypäivåinä?

Pyydä kumpaakin ryhmåiä esittämäåin tiivistelmä keskustelujensa tuloksista. Vertaillaa pohdin-
toja keskenään.

Kysymyksiä keskustelt¿vaksi
l. Mitä Jumalan palveleminen merkitsee sinulle?
2' onko ylistys ja Jumalan palveleminen jotain opeteltavaa vai jotain, joka syntyy siitä, että

tunnemme j¿ ¡¿ft¿sfemme Jumalaa? perustele.
3. Mitä kail.ftea ihmiset palvelevatja palvovat Jumalan sijasta?
4. Millä tavoilla lcristityt voivat rohkaista toisiaan palvelemaan Jumalaa?5. Miten kristiny voi rakentaa henkilökohtaista suidetta Jumalaan?
6. Miksi henkilökohtainen Jumalasuhde on keskeinen osa Jumalan palvelemista?
7 . Joskus laistityt suhtautuvatjumalanpalvelukseen yhtenä viihtee;muotona. on heþo tulla

seurakuntaan '!leisöksi". Millä tavatla seurakunnan tilaisuudet voivatjohOattaa ihmisiä to-
delliseen Jumalan palvelemiseen?

8' Sanankin kirkkokunnan seurakuntienjumalanpalvelukset ovat hlwinkin erilaisia kulttuuris-
taja aikakaudesta riippuen. Mitkä periaatteet ilmenevät kaikessa Jumalan palvelemisessa
ajasta, paikasta ja kultnrurista riippu matta?

Lopetus
Pohtikaa tutkittujen raamatuntel<stien sisåiltöäja miettikää aivoriihessä erilaisiajatkoja lauseelle: .?alvele,m-
me Jumala4 koska..." Kirjoita ideat taululle. Jaa oppilaille värikymiäja kirjanmerlckien muoûoisiapaperilap
ryja' P)'yd¿i oppilaita pürtrimään tai ki{oftauraan õmaile tir¡anmeicueðn asioita jotb mu¡srutavat neiø
siitä, miksihepalvelevatJtnnalaa- Ehdotaoppilaille, ettäsäilyttäv:itkirjanmerkitn*-rtn*avãlissä
Rukoilkaa lopuksi yhdessä kiitos-ja ylistyinrkous, jossa¡tkainen saa sanoa muutaman lauseen.

Eíleen Dahl ïlermeer


