Hei kesäkuu 1 riparilainen ja kotiväki!
Poikkeusoloissa ei rippikouluryhmämme voi kokoontua 19.4 jumalanpalvelukseen
Kalannin kirkkoon. Sen takia saat tästä tehtävän.

JUMALANPALVELUS TEHTÄVÄ
•

Osallistua jumalanpalveluksen
esirukouksen tekemiseen. Pohdi 1 kiitoksen
aihe JA 1 huolen aihe, jotka voisimme liittää
esirukoukseen, jossa rukoillaan yhteisten
asioiden puolesta. Lähetä nämä Roselle

•

Osallistu su 19.4 netin kautta Kalannin
kirkosta videoituun jumalanpalvelukseen
ja vastaa oheisiin kysymyksiin. Kirkkolinkki löytyy www.uudenkaupunginseurakunta.fi
- Jumalanpalveluksessa luetaan evankeliumi teksti. Teksti on myös paperin toisella puolella.
Mitä kysymyksiä siitä herää sinulle? Kirjoita 2 kysymystä.
- Evankeliumin jälkeen pappi pitää saarnan, mitä papin saarnasta jäi mieleen?
- Mikä lauletuista virsistä oli mielestäsi paras?
- Minkä puolesta esirukouksessa rukoiltiin?
Lähetä vastauksesi Roselle

•

Anna tästä tehtävästä lopuksi palaute:
Mene osoitteeseen: www.menti.com ja käytä koodia 14 91 01
Jos tehtävään liittyen tulee kysyttävää, ota rohkeasti yhteyttä.
Rose päivystää sunnuntaina tehtävän teon äärellä klo 9.45-12.00.
Voit laittaa viestiä tai soittaa Rose Virolainen 050 3634 131, rose-marie.virolainen@evl.fi

Terveisin: Rippikouluopettajasi Jukka Kekki ja Rose Virolainen
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Jeesus ilmestyi taas opetuslapsilleen, nyt Tiberiaanjärvellä. Se tapahtui näin:
Siellä olivat yhdessä Simon Pietari, Tuomas eli Didymos, Natanael Galilean
Kaanasta, Sebedeuksen pojat ja kaksi muuta Jeesuksen opetuslasta. Simon Pietari
sanoi: ”Minä lähden kalaan.” ”Me tulemme mukaan”, sanoivat toiset. He nousivat
veneeseen ja lähtivät järvelle, mutta eivät saaneet sinä yönä mitään.
Aamun koittaessa Jeesus seisoi rannalla, mutta opetuslapset eivät tunteneet
häntä. Jeesus huusi heille: ”Kuulkaa, miehet! Onko teillä mitään syötävää?” ”Ei ole”,
he vastasivat. Jeesus sanoi: ”Heittäkää verkko veneen oikealle puolelle, niin saatte.”
He heittivät verkon, ja kalaa tuli niin paljon, etteivät he jaksaneet vetää verkkoa
ylös. Silloin se opetuslapsi, joka oli Jeesukselle rakkain, sanoi Pietarille: ”Se on
Herra!” Kun Simon Pietari kuuli, että se oli Herra, hän kietaisi ylleen viittansa, jonka
oli riisunut, ja hyppäsi veteen. Muut opetuslapset tulivat veneellä ja vetivät kalojen
täyttämää verkkoa perässään, sillä rantaan ei ollut paljonkaan matkaa, vain
parisataa kyynärää.
Rannalle noustessaan opetuslapset näkivät, että siellä oli hiilloksella paistumassa
kalaa sekä leipää. Jeesus sanoi heille: ”Tuokaa tänne niitä kaloja, joita äsken saitte.”
Simon Pietari meni veneeseen ja veti verkon maihin. Se oli täynnä isoja kaloja,
mutta vaikka kaloja oli paljon - kaikkiaan sataviisikymmentäkolme - verkko ei
revennyt.
Jeesus sanoi: ”Tulkaa syömään.” Kukaan opetuslapsista ei rohjennut kysyä: ”Kuka
sinä olet?”, sillä he tiesivät, että se oli Herra. Jeesus tuli, otti leivän ja antoi heille,
samoin hän antoi kalaa. Tämä oli jo kolmas kerta, kun Jeesus kuolleista noustuaan
ilmestyi opetuslapsilleen.

