Rippikoulun kesätehtäväpaketti
Parhain rippikoululainen,
Kohta on rippileiri! Sitä odotellessa saat tehdä muutaman tehtävän.
Tehtävien materiaaleihin tarvitset puhelimen tai tietokoneen
internet-yhteydellä. Jos se tuottaa ongelmaa, niin laita viestiä ja
katsotaan mitä tehdään.
Tehtäviin liittyen ja muutenkin voit aina olla yhteydessä rippikoulusi vetäjiin.
Rippikoulutehtävien tarkoitus ei ole tuottaa stressiä ja huolta, vaan tutustuttaa kirkolliseen
sisältöön, mihin voi syventyä vielä rippikoulunkin jälkeen. Tee vaikka yksi osio päivässä. Voit
tehdä tehtävät yksin, mutta myös kaverin kanssa.

1. YouTube-papit
Olet varmasti YouTubesta katsellut kaikenlaisia videoita ja saatat ehkä seurata useampaa
kanavaa ja tubettajaa. Tubesta löytyy myös useampi aktiivinen pastori kertomassa elämästään ja
myös ihan Jeesuksesta ja muista uskonasioista. Tutustumme neljään heistä!
Pastorific eli Jussi Koski

emiliapappi eli Emilia Turpeinen

Anu Backman eli Anu Backman

pastoripuhto eli Juha Puhto

Tehtävä: Katso jokaiselta ”tubepapilta” vähintään 2 mielenkiintoiselta vaikuttavaa videota. hox!
Pastoripuhdolta kaikki ”2 minuuntin rippikouluvideot”

2. Markuksen evankeliumi
Rippiraamatut jaetaan rippileirillä ja sen yhteydessä
käymme läpi Raamatun sisältöä ja syntyä. Otamme
nyt kuitenkin tuntumaa Raamatun tekstiin
mobiilikäännösten avulla ja kuuntelemme tai
luemme Markuksen evankeliumia. Sinulla on kaksi
vaihtoehtoa tähän. Valitse yksi!
1.) Mene osoitteeseen www.digimarkus.fi Heti
ensimmäisenä paina ”Aloita lukeminen”. Teksti aukeaa eteesi ja alaspäin se jatkuu ja jatkuu, sitä
mukaan, kun luet eteenpäin. Digimarkusta on mahdollista myös kuunnella piispa Teemu
Laajasalon lukemana painamalla ylhäällä vasemmalla olevaa kaiuttimen kuvaa.
2.) Mene tästä linkistä raamattu.fi-sivustolle https://raamattu.fi/kuuntele-raamattua-pipliasovelluksella Voit ohjeiden mukaan luoda tunnukset ja asentaa piplia-sovelluksen puhelimeesi
tai alaspäin rullaamalla pääset suoraan kuuntelemaan Markuksen evankeliumin näyttelijä Krista
Kososen lukemana. Samat ”kappaleet” löydät etsimällä myös Spotifystä

3. Gospel-musiikki
Paleface Digs Gospel on rippikoulupappi Aten
suosikki ohjelma Radio deillä. Kuunteleppa sinäkin
mielenkiintoiselta kuulostava jakso, siihen pääset
tämän linkin kautta

https://deiplus.fi/ohjelmasarja/67

4. Käy kirkossa, erityisesti jos et käynyt pääsiäisenä!
Rippikouluun kuuluu oleellisesti kirkkokäynnit. Nimittäin kirkossa
oppii käymään käymällä kirkossa. Vuoden alussa katsottiin
Youtubesta opetusvideo ja osallistuttiin siellä kirkonmenoihin. Nyt
käydään penkissä istumassa.
Messua eli ehtoollisjumalanpalvelusta vietetään lähtökohtaisesti
Kemin kirkossa joka sunnuntai klo 10, mutta varsinkin pääsiäisen
aikaan on poikkeuksia. Katso sinulle sopiva aika nettisivujen tapahtuma kalenterista:
https://www.keminseurakunta.fi/tapahtumat?category=343691 tai Lounais-Lappi lehdestä
Yksinkin voi käydä, mutta parempi tietenkin kaverin kanssa tai houkuttele koko perhe mukaan!

5. Nauti kesästä
Syö jäätelöä, pyöräile, näe kavereita, nuku pitkään ja laiskottele, tanssi sateessa, pelaa
pleikkaria jne. Tee itselle mieluisia asioita! Samalla voit miettiä hyvää elämässäsi on ja kiittää
Jumalaa niistä asioista.

