Sapatti 27
ALKUSEURAKUNTA
t7:6-26; Apt.2:t7,18,4247;
iT;:i:irïi j:ll.

l. Kor. n:24_26; t2:t2_3t; Gar.3:26_2e; l.
rim.

Tavoitteet
Nuori:
l
oppii miten seurakunta toimii ja lö¡Éiä tapoja toimia
omassa paikallisseurakunnassaan.
2. analysoi alkuseurakunn-an käynämia¡umatanpaturru.t.roo¡*'
3. oppi i uus ia tapoj a soveltaa Jéesukseo ¡ at*ryuàir*kousra.

'

Tarvittavat materiaalit
Paperi4 lq'niä, Raamatun hakusanateoksia,
tussi- tai liitutauru.
Johtajalle
uusien asioiden aloittaminen on usein muitakin
innoittavaa. Alkuseurakunnan uskovat
olivat innoissaanjavaikkeivät he olleetkaanvieläjärjestÊiyryn"ita"pairre
faì.,rem u.r," liini heidåinjoukkoonsa niitä
jotka pelastu ivaf' (Apt'
jãukkónsa tasuåi, n" ãiiuo
onnellisiaja he olivat yhdessä. se oli
l:a7). Heidåin
seurakunnalle hienoa aikaa.
Tällã viikolla ta¡kastelemme alkuszurakuntaa ja
sen menestyksen salai_
suutta. Pohdimme myös millainen alkuseuakunta
olisi, jos ,",yorvi.i oyl"y"ikana

Aloitus

A'

Anna oppilaille tehtãvåiksi pen¡staa uusi szurakunta pyydä
heitâ laatimaan suunnitelma seura_
kunnan tehtävistäja nimeämätin niihin kesku"¿*"íãpvr, henkilöt. pyydä heitä myös laatimaaû seurakunna[e suunniternna ensimmäisen
vuoden
toiminnasta-

B'

Kirjaa taululle sapatinjumalanpalvelulaen
eri osia (esim. raamatuntutkistelu,
kolehti, saarn4
ylistys, raanatuntelcsti, Hhetystuokio,
lasrent."o"rir:"å.). Jaa oppilaat d;;;,
anna kummankin ryhmåin kesra¡steila
ryhmään ja
seuraavien þsymysren pohjalta- Mikã merkitys jumalanpalveluksen
eri osilla on?
- Mitkä eri asiat tai toiminnat voisivat
korvata eri osia?
- Mitä mieltä olen eri osista?

c'

psta isopalainen palapeli, josta riittäã.kullekin oppilaalle
yksi tai kaksi pataa (ei kuitenkaan
Iiikaa paloja' jottl-voiltesaada palapelin
kootuksiii*äìtti paitsi kaksiparaa oppla¡re
heidän saapuessaan' Kun kaikki ouut påiun"
y',,n,nøír.*tfriuprri yhdessti. oppilaiden
etsiessil
oikeaa palaapuhusiitä" mitenjokainenpala
onriipp;;;;yrrpåirillään olevistapaloista.Ilman
toisia paloja minkäãn palan oikeaa paikkaa
ei löyñi;tüìåpunista tuva¿
muoãostuisi.
Kun kailki oppilaiden palat ovat paiþllaan,
kuva
näptää vaikka
\r*íhirä;;ätãydeuisertåi
paloja ei enää puutu kuin pari- Viimeisten
palojen muo¿oo tiãt¿iminen ei
tee
kuvaa
räydelliseksi.
viimeisten palojen on oltava omilla paikoillain
ennen t uio tu.,o, on valmis.
Muisruta
oppilaita
siitä' että seurakunta on kuin palapeli vriLlo
rrirtulo* *i,oliu yksi ainoa pala puu*uisi,
se ei
pysty viestiuämäãn asiaen'sa kunnollaSaata¡nmr t¡.t¿i,i toil"inen ihminen
åriri
ãrrreuaåin
täydellinen tai mikä hänen tehtävåinsä olisi,
mutra ilman r,¿oãià.¿¡i, jotain jåiä
puuüumaan.

D'

Pyydã vapaaehtoisia esittÈimään sketsi:
Jumalanpalvelus on arkamassa.
salin perÉillä istuu kolme
nuorta' jotka kuiskailevatja kirjoittelevat
toisilLen rrppu¡r.ir*, mies, n¡rn'"ite¿io
vaikka Jari,
ytee.¡r¡aan iapyytitäkormiHcoã oremaan hiljaa, kosta iiláiruu,
on alkanut.
Pyydä kolmikkoa improvisoimaan tilanteen
eteneminenjajatkamaan keskustelua
Jarin poistut4

fua' Keskustelkaa sitten yhdessä oppilaiden kanssa seuraavista
þsymyksistä:
- Mitä uskonnollisuus merkitsee Jarille?
- Mirä uskonnollisuus merkitsee kolmikolle?
- Mitä negariivisia piirreitä Jarin tai kolmikon toiminnassa
oli?

Sanaan uppoutuminen

A.

B'

ryhmiin. pyydä ryhmiä lukemaan Apt.2:4247 ja:
- kirjaamaan paperille vähintään 12 alkuseuiakunnan
piinettä
- etsimäåin ki{attujen piirteiden pohjalta alku- ja
nyþseurakunnan erojaja yhräläisyyksiä.
Anna n' l0 minuuttia aikaa tehtävän suorittamiseån.
ryyoa vapaaehtoisra jokaisesta
ryhmästä
esittelemään ryhm¿in tu lokset.
Jaa oppilaat neljän hengen

Pyydä oppilaita kuvittelemaan, että he ovat osa suurta
taivaallista neuvosta, jonka tehtävänä on
valita alkuseurakunnan perustamisessa mukana olleista henkilöistä
voittajat erilaisille palkinnoille. Anna raamarunhakusanateoksia oppilaiden käytettäväksi.
Ensimmäinen palkinnoista on "Profeetta EIia"
-muisiopalkinto, joka annetaan oikeassa olemisesta, mutta sen liian voimakkaasta esille ruomisesta.
Ehãofla ovai: pietari, Barnabas, Johannes,
Paavali ja Jaakob (Jeesuksen veri). Kuka voittaa ja
mil.,i?
Anna oppilaiden kertoa valintansa sekä sitä tukeva Raamatun
teksti(t¡. Jos vasrausta on vaikea
saada, pyydä jotakuta lukemaan esim. Gal. 2: 14.
sen perusteella voittaja saattaisi olla paavali.
Rohkaise oppilaita etsimåiän Raamatusta perusteluita
muiden ehdokkaiden .,ansioista,,.
Seuraava palkinto on"Profeetta Samuel)'
-palkinto, joka annetaan oikeaan

osuneista ennustuksista' Ehdokkaita tässä sarjassa ovat: laakoù (leesuksen
veli¡, Filippoksen neljä rytärrä, Agabos
ja Barnabas. paras vastaus on ehkä Agabos (apt.
l r:2g;2r:10,

l l):
"Laupías samarialainen"
-muistolaatta annetaan toistén auttamisessa ansioituneelle alkuseurakuntalaiselle. Ehdolla ovat: Priscilla, stefanos, safira ja
Tabita. voittaja sLttaisi olla esim.
Tabita eli Dorkas (Apt. 9:36).
Vaikean tilanteen tosiasioiden huomioonottamisesta ja
oikean påiätöksen tekemisestä annettavan "Kuningas Salomon"-pystin mahdollisia saajiaãvat: pietari,
Tuomas, Jaakob (Jeesuksen
veli ja Johannes ilmestystennäkijä. Ennakkosuosikki
on Jeesuksen veli Jaakob (apt. I 5: l3- l9).
viimeisenä, muttei vähäisimpänä on "Profeetta Joona"
-palkinto, jonka voittaja on saanut toisen mahdollisuuden tehdä oikein. sarjan ehdokkaat
ouutr onæi-ur,-"ñ;;;Barnabas ja Johannes, jota myös kutsuttiin Markuksãkr¡. u¡ut*.nhienon
voiton saattaa saavuttaa Markukseksikin kutsutn¡ Johannes (apt. l3:13; l5:3g).

Kysymyksiã keskusteltavaksi
t. Mikä on roolini seurakunnassa?
2' Miten maailma olisierilainenjos seurakunta toimisi alkuseurakunnan tavalla?
3' onkomahdollista palvellaJumalaa eri tavoillaja silti kuulua
perustele.
4' Millä eri tavoilla voimme nyþäänjakaa o*urrurro, toistensamaanseurakuntaan?
seurakuntalaisten kanssa?
5. Mitä Jeesus harusi sanoa meilejääiyväisrukouksensa kautta?
6. Mihinseurakuntaatarvitaan?
7 . Millä tavalla nuoret voivat toimia
seurakunnassa esimerkfteinä?
8. Mikä oli alkuseurakunnan menestyksen salaisuus?
Lopetus
oppilaille paperiaja þniä. Fyydä heitäjatkamaan lausetta:
"seurakunta on tärkeä minulle, koska...,,
Anna oppilaille riittävästi aikaa pohtia vastaustaan ja
pyydä vapaaehtoisia kertomaan lauseensa
muille.
Kirjaa vastaukset taululle. Kaikkien halukkaiden [.rtóttuu
lauseensa, rukoilkaa yhdessä kiitosrukous,
jossa mainitsette taululle kirjoitetut
asiat.
Jaa
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