Valokuvani
Järvenpään Seurakunta / Rippikoulut 2022

MINÄ!
Sukunimeni

Etunimeni (kutsumanimi alleviivattuna)

Lempinimeni

Rippikouluni nimi

Kirjoita seuraaville sivuille vapaamuotoisesti itsestäsi.
Minä-kirjoituksesi jää vain rippikoulusi ohjaajien tietoon.
1. Kerro kodistasi, sisaruksistasi, vanhemmistasi ja elämäsi muista tärkeistä ihmisistä?

2. Mitkä ovat parhaimmat puolesi? Missä tunnet olevasi vahvoilla?

3. Mitä haluaisit itsessäsi kehittää?

4. Mieliaineesi koulussa?

Sivu 1 / 4

5. Mikä on lempi…
… elokuvasi?
… biisisi?
… Youtube-kanavasi?
… tv-ohjelmasi?
…kirjasi?

8. Mitä some-kanavia käytät?
a. Snapchat
b. Whatsapp
c. Instagram
d. Facebook
e. Tumblr
f. Youtube
g. Twitter
h. Sarahah
i. Reddit
j. Joku muu, mikä?

9. Minkälaisesta tulevaisuudestasi unelmoit? Esim. millaista työtä teet? Missä asut?

10. Mitkä asiat ovat sinulle tärkeimpiä elämässä?

11. Mitkä asiat harmittavat tai huolestuttavat sinua?
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12. Mitkä seuraavista aiheista kiinnostavat sinua eniten? Ympyröi.
(Voit valita niin monta kuin haluat, valitse vähintään kolme)

Minä ja seurakunta
Kuka minä olen, keitä me olemme
Jumalanpalvelus ja ehtoollinen
Virret ja laulut
Jumala
Jumala, luoja ja ylläpitäjä
Usko ja tiede
Raamattu
Suhde muihin uskontoihin
Välitän, pidän huolta, rakastan
Ystävyys ja ihmissuhteet
Seksuaalisuus ja sukupuolisuus
Seurustelu, avioliitto ja perhe
Diakonia ja lähimmäisen rakkaus
Meidän maailmamme
Elämän arvot ja valinnat
Vastuu luomakunnasta
Kristittynä arjessa

Säröillä oleva maailma
Kärsimys ja kuolema
Käskyt ja omatunto
Synti ja armo
Jeesus
Jeesuksen elämä ja opetukset
Jeesuksen kuolema ja ylösnousemus
Taivas ja helvetti
Tulevaisuus ja toivo
Pyhä Henki
Pyhä Henki
Usko ja rukous
Rippi ja sielunhoito
Kaste ja kummius
Kristuksen kirkko ja
minun seurakuntakuntani
Lähetys ja kansainvälinen diakonia

13. Mitä ajattelet Jumalasta? Uskotko Jumalaan? Mihin uskot?

14. Kun työskentelemme riparilla, haluaisin mieluiten…
…kuunnella
…kirjoittaa
…lukea
…keskustella
…piirtää / maalata
…ottaa valokuvia
…kuvata videoita
…askarrella
…laulaa / soittaa
…liikkua

15. Miksi haluat käydä rippikoulun? Mikä sai sinut lähtemään rippikouluun?
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16. Mitä odotat rippikoulultasi?

17. Mitä haluaisit kysyä rippikoulusi ohjaajilta?

18. Mitä muuta haluat kertoa meille?

Kiitos vastauksistasi. Näiden vastaustesi avulla opimme tuntemaan ripauksen
sinua. Pyrimme ottamaan ajatuksiasi myös huomioon rippikoulussa.
Kiitos!
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