Ripariralli 2 / 2022 Korvaavat tehtävät
Rippikoululaisen nimi: _____________________________________________________________________

Ryhmä: _____________________________________________________________________________________________

Tehtävät palautetaan viimeistään toukokuun tapaamisessa oman ryhmän työntekijälle.
Voit palauttaa ne myös sähköpostitse.

1.Musiikki
Käytä apunasi liitteenä olevaa tekstiä ja lisäksi virsikirjaa. Jos kotoa ei löydy virsikirjaa,
voit käyttää nettiversiota osoitteessa https://virsikirja.fi . Vastaa kysymyksiin:
1. Minä vuonna ilmestyi ensimmäinen virsikirja?
2. Minä vuonna ilmestyi nykyisin käytössä oleva virsikirja?
3. Luettele virsikirjan 5 eri osastoa/luokkaa:
1.
2.
3.
4.
5.
4. Mitä muuta merkitystä virsikirjalla oli vuosien 1583 ja 1701 virsikirjoilla, kuin
uskonnollinen merkitys?
5. Lue Raamatusta Matt. 21:1-11 ja kuuntele YouTubesta virsi 15. Liitä tähän linkki
kuuntelemaasi videoon tai kirjoita videon otsikko ja tili, jolta video löytyy.

6. Etsi virsistä vastaukset kysymyksiin:
a) virsi 88 – Mitä enkeli vieritti?
b) virsi 576 – Kuka on sanoittanut?
c) virsi 462 – Kuka on säveltänyt?
d) virsi 15 – Mitä on laskettu?

7. Mikä on sinun lempivirtesi? Miksi?

VIRSIKIRJA
Kirkon virallinen laulukirja on virsikirja. Virsikirjan kokoaa työryhmä, ja työ kestää yleensä
useita vuosia. Ensimmäinen suomenkielinen virsikirja ilmestyi jo v. 1583! Nykyinen
virsikirja on järjestyksessään kuudes. Ennen kuin se hyväksytään, se käydään läpi monta
kertaa eri toimikunnissa. Sitä myös koekäytetään seurakunnissa. Ennen kuin uusi virsikirja
voidaan ottaa yleiseen käyttöön, sen pitäisi saada kirkolliskokouksen hyväksyntä.
Kirkolliskokous on kirkon ylin päättävä hallintotaso (vrt. eduskunta). Virsikirjaa
uudistetaan tietyin väliajoin mm. kielen muuttumisen ja historian muutosten vuoksi.
Virsikirjalla on ollut historiassa merkitystä myös muulla tavalla kuin uskonnollisesti.
Virsikirja on vaikuttanut kirjakielen muodostumiseen ja kehittymiseen sekä kansan
lukuharrastukseen. Vuoden 1701 virsikirja sisälsi virsien lisäksi myös muun muassa
kalanterin, ajantiedon ja evankeliumit.
Vanhassa testamentissa on kokonainen laulukirja, psalmit. Psalmeja lauletaan tänäkin
päivänä, esim. messussa. Psalmin oma laulutapa on puhelaulua, kantillaatiota. Psalmeja on
laulettu siis yli 2000 vuotta, aina Jeesuksen ajoista saakka. Jeesus kävi usein Jerusalemin
temppelissä, jossa psalmeja laulettiin jatkuvasti ja hän lauloi niitä itsekin. Virsikirjan
teksteissä on käytetty usein Raamatun kertomuksia pohjana.
Virsikirja on jaettu erilaisiin osastoihin. Hakemisto löytyy virsikirjan alusta. Ensimmäisenä
ovat kirkkovuoteen liittyvät virret kirkkovuoden mukaisessa järjestyksessä. Virret alkavat
siis adventista. Muut osastot liittyvät jumalanpalvelukseen, ihmisen eri elämänvaiheisiin,
vuodenaikoihin, kirkollisiin toimituksiin ja erilaisiin työ- ja palvelutehtäviin.

2. Lähetys, diakonia ja kansainvälinen vastuu
1. Ota esille Raamattu ja etsi kohta: Matt. 28:18–20, lue se ja kerro sen sisältö omin
sanoin:

2. Mitä lähetystyö on nykypäivänä? (Googlaa tai selvitä muuten)

3. Katso: "Lähetystyöstä rippikoululaisille" -video Youtubesta:
https://www.youtube.com/watch?v=CQRlPT2U-DE ja vastaa seuraaviin
kysymyksiin:

a. Mitä lähetystyö on?
b. Mikä on lähetystyöntekijä?
c. Koska Suomen Lähetysseura on perustettu?
4. Mitä ongelmia lähetystyön tekemiseen voi mielestäsi liittyä?

5. Miten voi tukea lähetystyön tekemistä?
Mene osoitteeseen: https://www.loimaanseurakunta.fi/tule-mukaan/lahetys-ja-avustustyo
ja vastaa seuraaviin kysymyksiin:
6. Millaista toimintaa Loimaan seurakunnan lähetystyössä järjestetään?

7. Millaista työtä Loimaan seurakunnan nimikkolähetit tekevät eri maissa?

8. Loimaan seurakunta yhteistyössä Sley:n (Suomen luterilainen evankeliumiyhdistys)
kanssa lähetystyötä tehdään Japanissa, Keniassa ja Virossa.
Millaista tämä lähetystyö on...
a. Japanissa:
b. Keniassa:
c. Virossa:
9. Katso ensin tämä video (https://youtu.be/KIRdmsk5QOw ) ja kerro sen jälkeen
omin sanoin, mitä diakoniatyö tekee?

10. Tiesitkö, että eri puolilla maailmaa tapahtuvasta suomalaisesta kehitysyhteistyöstä
merkittävä osa toteutuu kristillisten järjestöjen kautta? Mitä kehitysyhteistyö
sitten tarkoittaa? Katso video (https://www.youtube.com/watch?v=yjojMuW8v10)
ja kerro omin sanoin:

11. Tutustu Pipliaseuran verkkosivujen: https://www.piplia.fi/kansainvalinen-tyo/
kautta siihen, mitä kansainvälinen työn kautta voidaan saavuttaa?

12. Selvitä, mikä on "KUA" ja mitä se tekee? (https://www.kirkonulkomaanapu.fi/)

13. Selvitä vähintään 6 eri Suomen evankelis-luterilaisen lähetysjärjestön nimeä ja listaa
ne tähän:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

14. Jos sinun pitäisi lähteä tekemään lähetystyötä, niin:
a. Mihin maahan menisit?

b. Minkälaista lähetystyötä lähtisit tekemään?

c. Mitä asioita/ tavaroita ottaisit matkallesi mukaan?

Jos on jotain kysyttävää, olethan yhteydessä!
Sähköposti: sami.laaksonen@evl.fi
Puh. 040 182 3470

