Sapatti 18
KUINKA TUTKIN RAAMATTUA?
Avaintekstit¡ Ps. I l9:9, 105; Matt. 4:4; 2. Tim. 2:15; 3:16, 17.
Thvoitteet
Nuori:

l.

etsii tapoja tehostaa Raaman¡n tutkimistaanharjoittelee erilaisia Raamaí¡n tutkimistapoja-

2.
3.

sitoun¡u vararunaan päivittåin tiet¡n ajan Raamatun tutkimista varten.

Tarvitt¡vat materiaalit
Akvaario, kaksi alrvaa¡iokalaq paperilappuja kyni¿¡" kasetti- tai cd-soitin, hengellinen laulu kasetilla tai
cd: llä, liitu- ai tussitaulu.
Johtajalle
"Kuten kaivosmies lbrjtää arvokk¿ita malmisuonia maan *uoren kãtköistä" samalla tavoin se, joka hellin¿imättâ tutkii Jumalan santn ladn kätkettyä aanetta etsien, lõyüiã mitä suuriarvoisimpia ton¡u*sia,
jotka jãävät välinpitämättömältä eæäåiltä havaitsematt¿." (Tíe Krßuken Luo, s.79 lgll)
Raamatun sivujen telcstistä löy'tyy valtavia määriä hengellisiä aafi€ita Tulee vain oppia kaivamaan rüt6vÊin syvËille ja jatkaa kaivmista kunnes osrÍnme ln¡ltasuonesn ja saal.me nmsaasti hençllisiä rikkauksia

Aloitus

A.

Aseta alivaa¡io kaloineen nËi@än paikaan. Jaa oppilaille paperia ja kt4dä- Anna oppilaiden
kirjoittaa muistiin luetælo bavainnois4 joiø he tekevãt kaloista l0 minuutin aikana (esim.
millaisia kalat ovat, mite,n ne eroavat toisistaan, mitçn ne ldyffãyryvåit jne.).
Kootkaa havainnot l0 minuutinpäätyttyä taululle ja laskekaa kuinlç¿ monta eri havaintoa tehtün. Keslfl¡stelka¿ siitã" miten n¡nsaasti voisimme oppia kãyttäessåimme keskittyneesti sârn¿rn
ajan havaintojen teke,miseen Raamatusta-

B.

Soita oppilaille hengellinen laulu, jota oppilaat eivät tunne ja joka ei ole kovin pitkã. Jaa oppilaille paperia ja kpiä. Pyydã oppilaiø kappaletta larunnellessaan kuvailemaan sitä paperille.
Muistiin kirjoitenavia asioita voivat olla mm. lauhm aihe, lauhm keskeisfunmät sanat, laulun
tunnelm4 laulun herättämåt mielikuvat jne
Soita kappale vielã pari kertaa uudellee,n ja anna oppilaiden lisätã joka kuunælukemalla uusia
havaintda listaansa. Vertailkaa yhdessä oppilaiden listoja Keskustelkaa siitä miten havainnot
muuttuvat ln¡n laulu ln¡ullaan userum kertaan ja havainnointiin keskitytäãn. Pohtikaa yhtäläsyyksiä Raamatun luke,misen kanssa.

Sanaan uppoutuminen
A. Jaa oppilaat rybmiin ja anna jokaiselle ryhmãlle y*si seuraavista tehtävistä Jaa jokaiselle ryhmälle paperia ja þnüi:
l. Lukekaa Ef. 2. luku ja kirjoittakaa muistün muutamia sen penrsajatuksista Valitkaa ryhmänä
penrsajatulsista kohne, jotka liittyvät enimpien ryhmåilãiste,n elåimään. Keskustelkaa sütå miksi
valitr¡t asiat / ajatulset ovat ajankohaisia nyþihmisille. Valitkaa sen jåilkeen luvusta jae, joka
koskettaa / rohkaisee mielestãnne eniten nyþbmistã2. Tutkikaa Efesolaiskirjeen lukuja l-3 ja etsikää nüssã olevat erilaiset uskonnollisiin oppeihin
liittyvät æiar Mitä Paavali yrittila opettaa efesolaisille? Kirjoittakaa sitten muistün krmkin luvun keskeisimmät opit (esim. "Luvun I keskeine,n tarkoitus oli
Kirjoittakaa sen jãlkeen lukujen kolme tärkeintä opetusta Jeesuksesta tai Jumalasta

opettraa-').

3. Tutkikaa Psahnia 23 ja kirjoittakaa se modertriin muotoon (Voitte halutessanne valita jonkun
muunkin psalmin). Käytt¿ilo¿i luovuuttanne ja mielilarvistustÍünne. Käyttäkää tekstissänne nyky-

kielta pail,*oja ja henkilöitãKeskustelkaa seuraavista asioista: Mitä teksti merkitsee minulle henkilökohtaisesti? Missä
lanteessa Daavid on kirjoittanut tekstin? Milcä on þseisen tekstin keskeinen ajatus?
Pyydä ryhmiä kertomaan lopuksi tuloksistaan muille. Keslasælkaa ja vertailkaa tulo*sia-

ti-

Kysy myksiã keskusteltavaksi
Millä tavalla yleensä tutkin Raamattua?

l.

2. Mikâ Raåmatun tutkimisessa on heþoa ja mikã vaikea¿?
3. Kuinka paljon aikaa mielesüsi on hyvËi käytt¿iä Raamatun tutkimiseen?
4. Miksi hengellistä kasrrua pidetään Raamaûm tutkimiseen liittyvânã asiana?
5. Mitä ongelmia saattaa syntyä siitä, jos lcristitty ei tutki Raamattua?
Lopetus
Rukoilkaa ettål Jumala johtaisi ja valvistaisi sitoutumistânne Raamatun tutkimiseen ja sen sanoman
soveltamiseen omrissa elãmässänne.
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