Raamattu tutuksi

KORVAUSTEHTÄVÄ

Nimi:______________________________________
Ryhmä (ympyröi): RK1

RK2

PK

Tällä korvaustehtävällä voit korvata rippikouluun kuuluvan ryhmäkohtaisen Raamattu tutuksi- iltakokoontumisen (RK1 2.2., RK2 3.2. ja PK
4.2.2021). Huolehdi, että tehtävä on kokonaisuudessaan valmis 8.3.2021
mennessä. Palautus Meijulle tai omalle ryhmänohjaajalle. Voit myös palauttaa tehtävän seurakunnan postilaatikkoon.
OSIO 1: YLEISTÄ RAAMATUSTA

Tutustu huolella alla olevaan materiaaliin.
Raamattu on kirkon ja kristittyjen pyhä kirja. Se jakaantuu kahteen osaan, Vanhaan ja
Uuteen testamenttiin. Vanha testamentti on juutalaisten pyhä kirja edelleen ja Jeesus
opetuksissaan viittaa paljon juuri Vanhaan testamenttiin, olihan hän itse juutalainen
uskonnoltaan. Raamattu ei oikeastaan ole yksi kirja, vaan kirjasto, jossa on 66 kirjaa.
Näistä Vanhassa testamentissa on 39 kirjaa ja Uudessa testamentissa 27 kirjaa.
Raamattu kuvaa Jumalan tekoja maailmassa ja Israelin kansan vaiheissa. Vanha testamentti alkaa luomiskertomuksella, jota seuraa syntiinlankeemuskertomus. Siitä
eteenpäin kerrotaan paljon Israelin kansan historiasta pitkältä ajalta ja Vanhassa testamentissa on lakikirjojen ja historiakirjojen lisäksi runollisia kirjoja ja profeettakirjoja.
Vanhan testamentin kirjat ovat syntyneet noin 740-175 eKr.
Uusi testamentti kertoo Jeesuksen elämästä, ihmeteoista ja opetuksista, ensimmäisten kristittyjen elämästä ja eri seurakuntiin lähetetyt kirjeet ovat edelleen nykypäivän
kristittyjä. Johanneksen ilmestys kuvaa Jeesuksen palaamista takaisin ja kuinka Jumala tuomitsee ihmiset. Uuden testamentin vanhimmat kirjat ovat apostoli Paavalin
kirjeet 50-luvulta jKr. ja nuorin Johanneksen evankeliumi 90-100-luvulta jKr.
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OSIO 2: TUTKI RAAMATTUA KIRJANA
Tutustu kirkkomme verkkosivuilta ja Katekismuksesta mitä siellä kerrotaan Raamatusta. Avaa sivusto www.evl.fi ja valitse harmaasta yläpalkista Tutki uskoa. Valitse vasemmalla olevista valkoisista painikkeista Raamattu ja kirjat ja sieltä edelleen Raamattu. Tai voit kirjoittaa nettiselaimen/puhelin otsikkokenttään tämän osoitteen:
https://evl.fi/tutki-uskoa/kirjat/raamattu#cc3ea6d5

Kirkon Katekismus kuvaa kirkon opin ja uskon tiiviissä muodossa. Lue Katekismuksesta
osa Raamattu. Kirja on verkkosivulla www.katekismus.fi tai se saattaa olla myös paperisena kotonasi. Voit hakea googlen kautta hakusanalla katekismus.
Vastaa kysymyksiin.
1. Kerro ainakin viisi asiaa, joista Raamatussa kerrotaan.

2. Mitä ihmiset ovat kirjoittaneet Raamattuun?

3. Seurakunnassa luetaan Raamattua paljon. Kerro muutama tilanne, missä sitä
ainakin luetaan?

OSIO 3: TUTUSTU RAAMATUN KIRJOIHIN
Rippikouluraamatussasi on sisällysluettelo sekä Vanhan että Uuden testamentin
alussa. Saat Raamatun omaksi intensiivijaksolla. Sisällysluettelossa on testamenttien
kirjojen nimet ja näiden lyhenteet. Kun Raamatusta etsitään jokin kohta, ei kannata
etsiä tiettyä sivua, sillä Raamatun painoksissa kohta voi olla eri sivulla.
Raamatunkohta ilmoitetaan aina kirjan nimen lyhenteellä, luvulla ja jakeella. Esimerkiksi Joh. 3:16 tarkoittaa: Johanneksen evankeliumi, kolmas luku ja kuudestoista jae.
Sisällysluettelosta katsotaan ensin, onko kyseinen teos Vanhassa vai Uudessa testamentissa. Sen jälkeen on kohta jo helppo etsiä – jakeiden numerot ovat luvuissa keskellä tekstiä. Pitää myös huomata, että joillakin Raamatun kirjoilla on sama nimi, jolloin kirjan lyhenteen ja nimen edessä on järjestysnumero.
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Tehtävä:
Alla on Raamatun kirjojen nimiä lyhenteinä. Raamatun kirjojen lyhenteet löytyy
www.evl.fi –sivulta kohdasta Raamattu ja kirjat. Vastaa mikä on kirjan nimi ja kummasta testamentista se löytyy. Testamentin voi lyhentää kirjan nimen perään seuraavasti Vanha testamentti = VT ja Uusi testamentti = UT.
Est. _________________________________________________
Ap.t. ________________________________________________
2, Moos. ____________________________________________________
Hoos. ______________________________________________________
Joh. _______________________________________________________
Laul.l. _____________________________________________________
3. Joh. _____________________________________________________
4. Moos. ___________________________________________________
Hepr. ______________________________________________________
1. Kun. ____________________________________________________

OSIO 4: RAAMATUN KÄYTTÄMINEN
Raamattu on käännetty 2000 vuoden aikana monelle kielelle. Alun perin Vanhan testamentti oli kirjoitettu hepreaksi ja Uusi testamentti kreikaksi. Ensimmäinen suomenkielinen Uusi testamentti julkaistiin vuonna 1548 ja sen käänsi suomeksi Turun piispa
Mikael Agricola.
Raamattu käännetty suomeksi useamman kerran ja nykyinen kirkossa pääasiassa käytettävä käännös julkaistiin vuonna 1992. Internetissä on useita verkkosivuja, joilla
Raamatun eri suomennoksia ja erikielisiä Raamattuja voi lukea. Viimeisin apuväline
on Suomen Pipliaseuran julkaisema Piplia-sovellus, jonka voi ladata omaan puhelimeen Googlen Play-kaupasta tai Applen Appstoresta.
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RAAMATTU MUKANASI MISSÄ VAIN!
ASENNA PUHELIMEESI PIPLIA –SOVELLUS:

Seuraavissa tehtävissä tarvitset Raamattua. Voit käyttää siinä ihan tavallista paperista
Raamattua, internet-selainta tai puhelinsovellusta. Internetissä hyviä verkkosivuja
Raamattuhakuun ovat www.raamattu.fi ja raamattu.uskonkirjat.net. Molempien sivustojen linkit löytyvät kirkon evl.fi-sivulta oikealta valikkopalkista.
Tehtävät:
1. Etsi seuraavat kohdat Raamatusta ja laitan niihin alla olevista otsikko, joka vastaa
tekstiä.
Kymmenen käskyä, Kaste- ja lähetyskäsky, Pienoisevankeliumi, Jouluevankeliumi,
Herran siunaus.
Matt. 28:18-20 ___________________________________________________
Luuk. 2:1-20 _____________________________________________________
4. Moos. 6:24-26 __________________________________________________
2. Moos. 20:1-17 __________________________________________________
Joh. 3:16 ________________________________________________________
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2. Piplia-sovelluksen kautta on mahdollista lukea tai kuunnella DigiMarkusta, joka on
Markuksen evankeliumin kuunneltava versio. DigiMarkusta voi myös lukea ja kuunnella sivulta www.digimarkus.fi. Sieltä vain painaa kohtaa Aloita lukeminen. Lue tai
kuuntele Raamatusta Mark.9:2-10. Vastaa seuraaviin kysymyksiin:
Keitä Jeesus otti mukaansa vuorelle?
Mitä Jeesukselle tapahtui vuorella?
Ketkä kauan sitten kuolleet profeetat ilmestyivät heidän seuraansa?
Mitä Pietari olisi halunnut tehdä?
Mitä taivaasta kuulunut ääni sanoi?
Minkä ohjeen Jeesus antoi vuorelta laskeutuessaan?
Missä olet nähnyt tästä tapahtumasta kertovan taulun?

Jos sinulla on kysyttävää tähän korvaustehtävään liittyen, niin lisätietoa antaa:
Nuorisotyönohjaaja Meiju Silvast 044 733 5266
meiju.silvast@evl.fi
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