YLISTYKSEN KIELI
Mitä sana ylistys Sinulle puhuu?
Onko Sinun helppo antaa postitiivista palautetta toisille, kiittää toisia, arvostaa julkisesti toisten tekemisiä?
Onko Sinun helppo ylistää Jumalaa?
MIten ylistys sopii suomalaiseen kristillisyyteen?
Mistä se johtuu?
Jarmon mukaan Jumalalle annettu spontaani kiitos, ylistys ja palvonta ei ole ihan se ensimmäinen asia, joka leimaa
suomalaista kristillisyyttä. Mistä se johtuu?
Missä määrin siihen vaikuttaa meidän kansanluonteemme?
Miten meidän kykymme ylipäätään ilmaista itseämme ohjaa meidän kristillisyyttämme?
Ps. 22:23 Te, jotka pelkäätte Herraa, ylistäkää häntä. Kunnioittakaa häntä, kaikki Jaakobin siemen, kaikki
Israelin siemen, peljätkää häntä.
Ps. 96:2 Veisatkaa Herralle, ylistäkää hänen nimeänsä. Julistakaa päivästä päivään hänen
pelastustekojansa…
Ps. 113:1 Halleluja! Ylistäkää, te Herran palvelijat, ylistäkää Herran nimeä.
Ps. 148:2 Ylistäkää häntä, kaikki hänen enkelinsä, ylistäkää häntä, kaikki hänen sotajoukkonsa.
Ps. 150:3 Ylistäkää häntä pasunan pauhulla, ylistäkää häntä harpuilla ja kanteleilla.
Ps. 150:4 Ylistäkää häntä vaskirummuilla ja karkelolla, ylistäkää häntä kielisoittimilla ja huiluilla.
Ps. 150:6 Kaikki, joissa henki on, ylistäkää Herraa! Halleluja!
Miten Raamattu kehottaa suhtautumaan Jumalan ylistämiseen?
Ketä tässä kehotetaan ylistämään Jumalaa?
Miksi Jumalaa tulisi ylistää?
Mitä ylistys Sinun mielestäsi on?
KIITOS, YLISTYS JA PALVONTA?
Jarmo jakoi lauantaina ylistystä kolmenlaiseen kategoriaan. Tämä on vain yksi tapa (eikä varmasti tyhjentävä).
Kiitä Herraa, minun sieluni, äläkä unhota, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt… Ps 103:2
Minä kiitän aina teidän tähtenne Jumalaani siitä armosta, joka teille on annettu Kristuksessa Jeesuksessa. 1Kr
1:4
Olkaamme sen tähden hänen välityksellään alati uhraamassa Jumalalle kiitosuhria, niiden huulten hedelmää,
jotka tunnustavat hänen nimeään. Hp 13:15
Mihin me kiittäessämme keskitymme?
Mistä Sinä kiität Jumalaa?
Miksi me olemme ikuisessa kiitollisuudenvelassa Jumalalle?
Miten me voimme maksa Hänelle takaisin?
Miten voimme osoittaa Hänelle kitollisuuttamme?
Sillä hetkellä hän riemuitsi Pyhässä Hengessä ja sanoi: "Minä ylistän sinua, Isä, taivaan ja maan Herra, että
olet salannut nämä viisailta ja ymmärtäväisiltä ja ilmoittanut ne lapsenmielisille. Niin, Isä, sillä näin on sinulle
hyväksi näkynyt. Lk 10:21
"Sinä, meidän Herramme ja meidän Jumalamme, olet arvollinen saamaan ylistyksen ja kunnian ja voiman, sillä
sinä olet luonut kaikki, ja sinun tahdostasi ne ovat olemassa ja ovat luodut”. Ilm 4:11
Miten Jumalan ylistäminen eroaa Hänen kiittämisestään?
Mihin ylistyksessä keskitytään?
(Jarmon mukaan ylistksessä keskistytään sihen, miksi Jumala on niin ylistettävä. Mitä tuumaat siitä?)
Jarmon mielestä ylistykselle on myös tyypillistä verrata Jumalan ominaisuuksia muuhun. Ajatuksia tästä?
Miksi ylistyslauluissa puhutaan niin paljon ’minun ylistämisestäni’?
Mitä se kertoo tämän ajan kristillisyydestä?
Mitä ajattelet Sataman ylistyslauluista?

Ja niillä neljällä olennolla oli kullakin kuusi siipeä, ja ne olivat yltympäri ja sisältä silmiä täynnä. Ja ne sanoivat
lakkaamatta yötä päivää: "Pyhä, pyhä, pyhä on Herra Jumala, Kaikkivaltias, joka oli ja joka on ja joka tuleva
on". Ja niin usein kuin olennot antavat ylistyksen, kunnian ja kiitoksen hänelle, joka valtaistuimella istuu, joka
elää aina ja iankaikkisesti, lankeavat ne kaksikymmentä neljä vanhinta hänen eteensä, joka valtaistuimella
istuu, ja kumartaen rukoilevat häntä, joka elää aina ja iankaikkisesti, ja heittävät kruununsa valtaistui-men
eteen… Ilm 4:8-10
Mihin näissä jakeissa keskityttiin?
Mitä eroa on mielestäsi ylistyksellä ja palvonnalla?
Mihin palvonta keskittyy?
Miksi Jumala haluaa Häntä palvottavan?
Jarmo lainasi erästä julistajaa, jonka mukaan ’palvonta on epäitsekkäintä toimintaa seurakunnassa…”. Mihin ajattelisit
tämän väitteen perustuvan?
Miten Jumalaan keskittyminen vaikuttaa meihin?
MILJOONALLA TAVALLA
Siksi meidän, jotka olemme jo ennalta saaneet panna toivomme Kristukseen, tulee elää Jumalan kirkkauden
ylistykseksi. Ef 1:12
Miksi ylistäminen mielletään yleensä pelkistetysti laulamiseksi ja käsien nostamiseksi? Tarvitaanko ylistämiseen
laulutaitoa?
Mitä muita tapoja on ylistää Jumalaa?
Mitä tuumaat ajatuksesta: ”Vaikka me kohottaisimme kätemme kattoon asti, mutta emme kunnioittaisi Jumalaa
elämällämme, se olisi ihan turhaa”? Amerikkalaisella Casting Crownsilla on biisi ”Lifesong”, jonka kertosäe kuuluu: ”Let
my lifesong sing to You!” Vapaasti käännettynä: ”Anna elämäni laulaa Sinulle!” Miten meidän elämämme voisi olla
ylistyslaulu Jumalalle?
Missä määrin ylistäminen on kiinni persoonallisuudestamme?
Miten Sinä suhtaudut sellaiseen ylistämiseen, joka tulee ilmi eri tavalla kuin Sinun elämässäsi?
Löytyykö esim. suomalaisista virsistä Jumslan ylistämistä? Mitä tuumaat niistä virsistä?
Mikä on meidän elämämme tarkoitus tuon Paavalin Efesolaiskirjeen mukaan?
OLOSUHTEISTA HUOLIMATTA
Kiittäkää joka tilassa. Sillä se on Jumalan tahto teihin nähden Kristuksessa Jeesuksessa…
Kiittäkää aina ja kaikesta Jumalaa, Isää, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä.1Ts 5:18, 20
Missä määrin Jumalan kiittäminen, ylistäminen ja palvominen on kiinni olosuhteista?
Missä määrin se riippuu tunteistamme?
Miten on mahdollista ylistää Jumalaa silloinkin kun ei tunnu hyvältä?
Ja Job sanoi: "Alastonna minä tulin äitini kohdusta, ja alastonna minä sinne palajan. Herra antoi, ja Herra otti;
kiitetty olkoon Herran nimi. Job 1:18
Millaisessa tilanteessa Job tämän sanoi?
Mihin Jobin vaimo häntä yllytti tässä tilanteessa?
Miksi Job antoi kunnian ja kiitoksen Jumalalle?
Miten paljon Job jaksoi uskoa Jumalan hyvyyteen keskellä katastrofia?
Mitä se puhuu meille meidän kohdatessamme vastoinkäymisiä?
Uskotko Sinä, että Jumala on suurempi kuin Sinun olosuhteesi?
Miten me jaksaisimme silloinkin uskoa Hänen hyvyyteensä?
Mistä sinä haluaisit juuri nyt Jumalaa kiittää?
Mistä sinä haluaisit juuri nyt Jumalaa ylistää?
Mistä sinä haluaisit juuri nyt Jumalaa palvoa?

