
Sapatti 17

RAAMATTU OPPAANA

Avaintekstiû Ps. I 19: I -5, 9-16,3340, 129-136, 169-176; Luuk I l:28; 24:4449; Joh. I : l-5; Ap.t.
l7:l l, 12; Room. 15:4; Ef. 6;17;Heb.4:12.

Tavoitteet
Nuori:

l. ymmärtää tapaa, jolla ole,mme päivittäin rüppwaisia erilaisesta lähdemateriaalistq lanen Raa-

matusta
2. ymm¿irräã s¡ruernmin Raamatm aÍ¡ernan hengellisen kasvrm ja päivittäisten kä¡ännön ohjeiden

låihteenä
3. sitoutuu kãyttamäan Raâmafiua henkilökohøisena elåimãn ohjekirjana-

Tarvittav at materiaalit
Ompeluohjeit4 talon pohjapiinrstu*set, n¡okaohje, ohjekirja" röntgenluva, käynöohje,'tee-se-itse"-
kirja tai -video, Raamatun hahrsanateoksi4 paperilappuja, þmiä, liitu' tai tussitaulu.

Johtajalle
Uuden laitteen ohjekirjan luke,minen on uskomattoma¡t tärkeäã - ei ainoastaan siksi, että ymmãrtãisim-

me laitteen toimintatavanja sen mite,n se voi täyttäâ tarpeemme vaan 1mmärtäãksemme myös jotain seit

tekijåistä ja håineî suunnitelmastaan laitteen oikean käyttötavan suhteen. Luodessan meidät Jumala ei
jãtr¿inyr meitä yksin seþittämään miten asioiden pitäisi toimia. Sen sijaan hän jätti meille elämãn ohje-

kirjan - tiedonlãhteeir, jota voimme tutkia vailf<a päiviuäin yrnntirteiÍsemme par€rlomin itseämme,

elãmäämme, toisiamms ja håineir stn¡miæltnaansa

Aloitus
A. Oüa mukaasi materiaaliluettelossa mainittuja tavaroita- Pohtikaa yhdessä erilaisia tilanæita joissa

ihmiset tarvitsevat tietolähteitä ja ohjeita ayukseen. Lã¡ikärit tanritsevat röntgenkuvia voidak-
seen päätellä mitä heidãn pitää tehdä leildraulsen aikana, rakentajat tutkivat poþiapürustuksi+

asianajajat etsivättietoa lakikirjoista. Kãytãmme miltei päivittäin erilaisia opptkirjoja käyttõoh-
jeit4 opaskirjoja, nrokaohjeita jne. Keskustelkaa seuraavist¿ asioista:

- Mitä varten nãitã erilaisia ohjeita tan¡itaan?

- Millä tavalla Raamatun tutkiminen ja lukeminen muistr¡ttaa tai eroaa näiden muide,lr tietolåih-

teiden käytöst¿i?

B. Pyydâjoukua vapaaehtoista selittämään vaihe vaiheelta kaikille jotain tuth¡a toimintaa (esim,

voileivËin tekeminen ai nuotion syt¡ittäminen). On t¿irke¿iã, että tunnemme tarkat toimintaoh-
jeet monille p?üvittäisille askareille.

Pohtikaa yhdessã mihin ta¡koitulsiin saanaisþnme tarvita Raamatun ohjeia (æin oppialse,rnme
joain tietystä Raamdr¡ssa esüntyväsË henkilös6 ai tilanteest4 löyt¿i¡ilßertme elämäntilanæ€seem-

me sopivia rohkaisevia Jr¡malan ftrpauftsia t¡mmtaäsernme uskornme peruslsyqmylsiäjne.)

C. Ðrydä oppilaita kuvailemaan suhdettaan omiin koulukirjoihinsa Vertailkaa vastau*sia sifüøt,
miæn he suhtauovat Raamath¡un. Jos joillakin oppilailla on kouluaineia, joista he pitãvät ja
ovat innosh¡neita, miettilcää mitk¿i asiat saavat heidät kiinnostr¡maan aiheesta- Pohtikaayhdessä

löyryykö Raa¡natusta tai sen tutkimisesta samankaltaisia asioita (T¿imä saattaa vaatia melko-
lailla luovaa ajattelua- Rohkaise oppilaita ajattelemaan laajemnin.)
Raamattu auttaa ihmistä näkemään mistã hän on tullut, missã hän on ja mihin hän on menossa.

Miettikaã yhdessä miksi ihmisen on tä¡keä ymrrârtää missã hiln on elämåissËiän ja mitä asioita



hãn nyþisessä elämässään kohtaa. Miettikää myös miten tietämys omasta tulwaisuudesta vai-

kuttaa ihmiseen. Miten nyþislys ja tulevaizuus liitt)¡vät toisiinsa? Kumpi näist¿i on oppilaiden

mielestä tåirkeämpi?

D. Raamattu on aina ajankohøinen - se lüttyy ihmisen elämäãn tässä janyt. Keskustelkaa seuraa-

vista seikoista:
- Miten on mahdollisa, että tuhansia vuosia vanha kirja on yhä ajankohtainen?

- Onko þseessä pelkf<ä sanonta tai perinne vai onko väiæ totta? Perustele.

- Vertaa Raamattua muide,lr vanhojen kirjojen, lehtien, elokuvien, w-sarjojen yms. kanssa. Mi-
ten ne eroavat toisistaan? Milci muut tt¡:ntuvat nyky¿¡¿in vanhanaikaisilta?

Raamafir perusflu Jumalaan ja Jumala on aina sama, håiu ei muuttl. On tärkeää, että arkielä-

mässämme onjoAinpysyvää þerhe, koulu, seurakunta, aikataulu, n¡tiinit, tuttu kotijne.) Ihni-
selle on tärkeää saada olla telemisissã pysyqryden ja pysryien asioide,lr kanssa Pohtika¿ miten

pysyv¡4ydelr rillkoutumineir tai tuttujen asioiden yhtãI*inen muuttuminen vailutta¿ elämään.

Sanaan uppoutuminen
¡" naamatusra itsestâân löytyy olqieet sen käyttämisestä uskon ohjekirjana- Jaa oppilaat rybmün

Annan jokaiselle ryhmåille sma (esim. kirjoitulcset, san4 oppi / opettaminen jne.), jota ryhmän

tulee etsiã Raamatust¿an haliusanateosten avulla. ryyd¿i oppilaita merkitsemãän muistün la¡in-

ka monessa merkityksessll sana tai jolnr s€n muoto esiint¡y Raamatussa P)rydã heitä myös

pohtimaan mitä þseiset tekstit kertovat siitåi, miten Jumala haluaa meidãn käyttävän Raamat'

tua päivi6äisessä elämãssãmme ja hengellisen ka.svumme n¡kena

Plrydä vapaaehtoisia kertomaan ryhmänsä tuloksista Keskusællcaa niiden pohialta Raamatun

tutkimisen tãrkeydestã- Vertailkaa Raamatun lcãyttöã elämãnoppaena muihin ihmiszuhdeoppai-

siia oppikirjsihin j¡ elämãnohjeiden låihæisün Millä tavalla Raamatrr¡ on pareryi ja luotetta-

vampi lorin muut lähæa?

B. Johames aloitta¿ evankeliuminsa sanoilla: "Alussa oli Sana". Keskusælka¿ sanojen ja kielen

vaf,rutr¡ksesta sühen, millaiseksi ymmäÍen¡ne itseinme, maailmân yryåirillämme ja Jumalan

Millä tavoilla sanat auttavat ja toisaalta haittaavat viestintäämme? Pohtikaa yhdessä erilaisten

verbien merkityksiä Raamatussa (esim. "lnmnioiùa isäãsi ja äiti¿isf', 'tebkä:i '-'trã mintm muis-

toftse,lri', "ajatelløa kedon kuklcia" jne.) Raamatussa annetaaû lukuisia suoria kehoitulcsia.
p)4ydä oppilaia eßimäãn Raamatt¡sta kohta, jossa arnetaan samankaltaisia suoria kehoituksia.

$yda heitä tuke,maaû löyt¿imänsä þkstit äãnee,n" Millä tavoilla saatamme ymmiirtã¡i tai sovelta¿

våiãrin Raâmat¡n kehoituksia? Muistr¡ta oppilaita sütã, että Paavalikin va¡oitti kirjeissään ¡'m-
märtämästäja käyttãmästã pyhiä kirjoituksia vää¡'rn. Tutkikaa mitlcä olivat Kristulsen, profeet-

tojen ja apostolien ohjeet siitä, miæn kirjoitulaia tuli kayttää?

Kysymyksiã keskusteltav¡ksi
l. Mitä hyiþä on elñmänohjeista?

2. Mitä ongelmia ohjeiden ymmeøn¡essä tai soveltamisessa saattaa iÛmetã?

3. Millåi tavalla Raamattu muistuttaa tai eroaa muista tietol¿ihteistä?

4. Millä kaytilnnön tavoilla voimme tehdä Raamatun tutkimisesta osan påüvittäistä elãmää?

5. Miten voimme välttääJumalan sanan v¿iar¡nmynOätai -ymnãrtiimisä?
6. Millä tavoillavoimme tafkistaa miten tehokkaasti seuraamme Raamatun eläuränohjeita?

Lopetus
Jaa oppilaille kirjoinrwälineitä ja pyydä heitä kirjoittamaan 3-5 tapaa joilla he haluaisivat tutkia Raa-

mattua seura¿van la¡ukauden aikana P)'ytäkää rukouksessa yrnmÊirrysta sitoutumista ja voimaa aset-

taa Jumalan sana elãmänne ohjenuoralsi.
Kimberly Cortner


