
Nuori:

Sapatt¡ 49

YLISTYS

Avaintekstit:2. Moos. l5:2; Ps. 63:3,4.

Tavoitteet

l. mietrii mitkä asiat merkitsevät heille Jumalan ylistämistä.
2. ymmärtää, että Jumalaa voi yliståiä monella eri tavalla.
3. ymmärtää mitä kaikkea ylistyksen arvoista Jumala on tehnyt sekä hänen om¿u¡sa elämässään että

koko ihmiskunnan historian aikana.

Tarvittavat materiaalit
Tuttuja ylistyslauluja cd:llä sekå cd-soitin (laulujør sanat monisteina tai pürtoheitinkalvolla), þiirtohei-
tin), henkilöätai asiaa ylistäviåi lehtiartikkelej4 paperia, k)¡niåi, sinitarraatai teippiä, Raamatuj4 Raa-
matun hakusanateoksia

Johtajalle
Ylistiiminen onjoillekin heþoaja toisille taas vaikeaa Kaikille ylistäminen tai tunnusrr¡ksen anraminen
ei tule luonnostaan. [Ialuun osallisrua ylistämiseen vaikutta¿ myös tapajatyyli, jolla sitä tehdäãn. Juma-
laa voi ylistää monella eri tavalla. lhminen halua¿ antaa tunnustusta rakfcailleenja ylistää heitä. Myös
Jumalan ylistäminen on mieluisaa niille, jotka häntä rakastavat.

Aloitus
A. Laita oppilaiden saavuttua soimaanjokin tuttu ylistyslaulu. Laulun loputtua kysy oppilailta mit-

kä ovat heidän mielestään parhaita hengellisiä lauluja. Kysy mitkä asiat saavatjonkun kappaleen
tuntum¿uur paremmalta kuin toisen (esim. sãvel, afüe, sanoitusten sopivuus omaan elåimään tai
mukava tilarme, joka laulusta tulee mieleen). Laita alussa soinut ylistyslaulu soimaan uudelleen
ja pyydä oppilaita mieuimåüin sen aikana mitkä asiat heitä laulussa koskett¿vat. Anna lopuksi
oppilaille mahdollisuus kertoa ajatuksista¿n.

B. Jaa oppilaille henkilöitä tai asioita ylistäviä lehtiartilfteleita tai ¿seta artil*Jcelit esille kaiki<ien
luettaviksi. Keskusælkaa þsyrnysten pohjalta:
- Mikã tekee artilJcelissa mainitun henkilön tai asian tunnustuksen arvoiseksi?
- Mistä johtuu, euä henkilöiden tai asioiden ylistdminen onnistuu usein helposti, mutta Jeesuk-
sen ylistäminør on vaikeaa tai ei onnistu lainkaan?

Sanaan uppoutuminen
A. Pyydãjotakuta vapaaehtoista lukemaan ääneen Ps. 63:3, 4. Jaa oppilaat ryhmiin ja pyydä ryh-

miä laatimaan Jeesusta ylistäviã lõöppejä tai lehtioæikoita" Oppitaat voivat halutessaân ersiä
inspiraatiota psalmeista tai muualta Raamatusta.
Annaryhmien esitellä lööppinsämuilleja keskustelkaa sitten yhdessä miten seurakuntanne toi-
mintaa voisi kehittää niin, etlä ylistykselle jäisi enemmåin aikaa tai sitä tehtäisiin muuten enem-
män. Voitte lopuksi yhdessä kiinnittää lööpit seinille muidenkin seurakuntalaisten nåihtäviksi.

B. Fyydävapaaehtoisialukemaan dãneen2. Moos. 15:l-tl. Jumalanaiemmanjohdatuksenmuis-
taminen vahvistaa uskoa sekä herättäã halua kiitokseen ja ylistyLrseen. Jakeessa 2 tuodaan esiin
toisaalta Jumalanjohdatus omassa elämässä ja toisaalta aiempien sukupolvien elämässä. Onko
eroa sillä, tunneriko Jumalan muiden kokemusteri kautta vai omani? Jos on, niin mitä?
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Jaa oppilaat ryhmiin ja pyydä heitä etsimdän Raamatusta tekstejä, jotka kuvaavat Jumalan joh-
datusta aiempien sukupolvien elämässä tai Jumalan tekoja / piirteitä, jotka ovat ylistyksen ar-
voisia.

Kysymyksiä keskusteltavaksi
l. Onko sinusta helppo ylistää Jumalaa? perustele.

2. Mitkä ylistyksen muodot tai tyylit tuntuvat sinusta oudoilta? Perustele.
3. Mikä osuus Jumalan ylistämisellä on päivittäisessä erämåissäsi?
4. Onko kuuluisuuksien ym. henkilöiden osakseen saama ylistys perusteltua? perustele.
5. Mikä on sinusta mukavin tapa ylistää Jumalaa?
6. Mitä voisit tehdä omassa seurakunnassasi kohentaaksesi tai lisätäksesi Jumalan ylistystä sen

keskuudessa?

Lopetus
Jaa oppilaat ryhmiin. Anna kullekin ryhmälle suunniteltavaksi tietry ylistysjumalanpalveluksen osa tai
tehfävä. Voit jakaa tehtävät ryhmille esim. seuraavasti: l. yhteislaulujen valitseminen 2. luettavien Raa-
matun tekstien valinta sekä esittåimisessä käytettävän luovan ilmaisutavan keftsiminen. 3. Lyhyiden
todistusten tai muiden puheenvuorojen pitäjien valitseminen ja mahdollisten aiheiden tai teemojãn ke-
hittely. 4. Rukoustyylin (esim. pareittain, ryhmissä, vuorotellen fms.).ia -johtajien valitseminen sekä
mahdollisen esirukoustiimin ja sen toimintatavan valinta.
Kun kaikki ryhmät ovat valmiita, sopikaa yhdessä joku vastuuhenkilö projektillenne. Påiäträkää aika ja
paikka, jossa voisitte tilaisuuden pitää. Ehdota, että oppilaat voisivat halutessaan kutsua avuksi tai
ainakin yleisöön ei-kristitryjä ystäviään. Huolehdi siitä, että oppilaat saavat kaiken tarvitsemansa avun
suunnitelmiensa toteuttamiseksi.

Rick Blondo
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