KUINKA HYÖDYNTÄÄ RAAMATTU.FI -VERKKOSIVUA JA PIPLIA-SOVELLUSTA
RIPPIKOULUSSA
Raamattu.fi -verkkopalvelu ja Piplia-sovellus ovat Pipliaseuran uusi digitaalinen raamattupalvelu. Palvelu soveltuu
erinomaisesti hyödynnettäväksi rippikoulussa.
Raamattu.fi sisältää useita raamatunkäännöksiä sekä tekstiä taustoittavia oheismateriaaleja. Palveluiden
sisältönä ovat keskeiset suomenkieliset raamatunkäännökset ja lisäksi kansainvälisiä käännöksiä muun
muassa englanniksi ja venäjäksi. Käyttöliittymä on saatavilla suomeksi ja ruotsiksi. Raamattu.fi:n teksti
skaalautuu helposti luettavaan muotoon myös puhelimella. Piplia-sovellus on ladattavissa Google Play kaupasta ja App Storesta.
Palvelun perusosat ovat ilmaisia eivätkä edellytä kirjautumista. Viriketekstit, osa tausta-artikkeleista sekä
muista toiminnoista edellyttävät ilmaisen käyttäjätunnuksen luomista. Kirjautunut käyttäjä voi lukea
laajempaa raamattuvalikoimaa sekä tehdä muistiinpanoja ja korostusmerkintöjä, suurentaa tai pienentää
tekstiä, vaihtaa fonttia jne.
Raamattu.fi:n ja Piplia-sovelluksen etusivulla on päivittäin vaihtuva kirkkovuoden ajankohtaan liittyvä Päivän
sana. Ajankohtaista-osiossa nostetaan esiin Raamattuun ja raamatunkääntämiseen liittyviä artikkeleita.
Ensimmäisessä vaiheessa Raamattu.fi:stä on myös saatavilla Markuksen evankeliumiin liittyvää
taustamateriaalia, henkilöselityksiä ja taustaviitteitä. Vuoden 2019 aikana palvelua kehitetään ja alustalle
tuodaan mm. koko ääniraamattu, koko Raamatun kattava tausta-artikkelikokoelma sekä uusia lukuohjelmia.
Mikäli luet tätä alkuvuodesta, muista käydä katsomassa, miten palvelu on kevään aikana kehittynyt!
Tässä muutamia vinkkejä palvelun käyttöön rippikoulussa:
1. Markuksen evankeliumi haltuun
Nuorten käsitys Jeesuksen elämästä ennen rippikouluun tuloa on usein hyvin pirstaleinen.
DigiMarkuksen tuo tähän apua. DigiMarkus on maailman ensimmäinen alkukielestä suoraan
mobiiliympäristöön laadittu evankeliumikäännös. Pipliaseuran soveltama käyttäjälähtöinen
kääntäminen on tuottanut raikasta ja ymmärrettävää suomea, jota on helppo lukea tai kuunnella
mobiililaitteella. Käännöksessä on pyritty parhaalla mahdollisella tavalla välittämään alkuperäistä
merkitystä niin, että se on nykyihmiselle ymmärrettävää. Asioita ja termejä on myös avattu
lauseyhteydessään.
Yhden evankeliumin kuunteleminen tai lukeminen kokonaisuutena antaa nuorelle yhtenäisemmän
kuvan Jeesuksen elämästä.
DigiMarkusta voit hyödyntää esimerkiksi näin:
a) Anna rippikoululaisille ennakkotehtäväksi kuunnella Markuksen evankeliumi (DigiMarkus).
Äänituotannon pituus on 94 minuuttia ja nuori voi kuunnella sen omalla mobiililaitteellaan
Piplia-sovelluksesta sekä verkko-osoitteessa digimarkus.fi/play (kesään mennessä kehitetään
myös raamattu.fi/play -lyhytosoite).
b) Kuunnelkaa DigiMarkus yhdessä joko lähijakson raamattumietiskelyhengessä tai intensiivijakson
alussa (monissa seurakunnissa ”päivämedis”). Kokonaisuuden voi pilkkoa esimerkiksi viiteen 20
minuutin osaan, jossa jokaisen osan päätteeksi on käydä läpi vielä ääneen yhdessä, mitä
pääkohtia kuullussa jaksossa oli, esim. ”tänään kuulimme Jeesuksen kasteesta, opetuslapsista
sekä ensimmäisistä ihmeteoista (luvut 1–3), huomenna kuulemme lisää Jeesuksen vertauksista
(luku 4–).”

2. Päivän sana ja lukuohjelmat käyttöön
Piplia-sovellus tarjoaa Päivän sanan jokaiselle päivälle kännykkään ilmoituksena. Sovelluksen valikossa
käyttäjätili on otsikko Ilmoitukset – Päivän sana, joka tulee olla päällä. Näin nuoret saavat päivittäin
kirkkovuoden ajankohtaisista teksteistä valitun kohdan puhelimeensa.
3. DigiMarkus-minimaratoni
Someron seurakunta järjesti v. 2017 Markuksen nimipäivänä DigiMarkus-minimaratonin, jossa uusi
evankeliumikäännös luettiin vuorolukuna ääneen. Tähän kuluu aikaa noin kaksi tuntia. Toteuttakaa
tämä lähijaksolla yhdessä!
4. Riparin raamatturyhmät
Rakenna rippikoulun raamis DigiMarkuksen varaan. Raamattu.fi:ssä kirjautunut käyttäjä saa tekstin
oheen tekstiä taustoittavia artikkeleita. Soveltuu erinomaisesti ilmiölähtöiseen oppimiseen!
5. Vertailkaa käännöksiä
Raamattu.fi-palvelussa voi lukea rinnakkain useita raamatunkäännöksiä: DigiMarkusta, Agricolan
Uutta testamenttia, 33/38 Kirkkoraamattua, 1973 Uutta testamenttia ja Psalmeja nykysuomeksi sekä
1992 Kirkkoraamattua sekä useita muunkielisiä käännöksiä.
Käyttäkää palvelua hyödyksi ja antakaa nuorten sanoittaa omaa raamatunkäännöstä, esim. Lasten
evankeliumista (Mark. 10:13–16). Tähän valmis työskentely tämän linkin takana vuoden 2017
vuositeemamateriaalissa.

6. Hartaus

Lukekaa DigiMarkuksesta Mark. 6:30–44 kahteen otteeseen. Ensimmäisen kerran jälkeen nuoria
opastetaan poimimaan tekstistä 1–3 itselle merkityksellistä sanaa. Toisen luentakerran jälkeen
jokainen saa vuorollaan sanoa äänen nämä sanat, sen kummemmin selittämättä. Kun kaikki ovat
saaneet mahdollisuuden sanoa, päätetään hartaus rukoukseen ja lauluun.

