
Piibliringi juhi ABC

Palveta, et Püha Vaim juhiks su tööd.

Loe valitud piiblitekst paar korda läbi ja märgi tekkinud mõtted üles.

Valmista ette lühike sissejuhatus taustainfoga: kellele tekst on

kirjutad, kus ta Piiblis asetseb jms. Sisu ära tõlgenda, sellest

räägite koos.

Koosta küsimusi vestluse ärgitamiseks. Vaatlusküsimusi võiks olla 2-3,

tõlgendusküsimusi 5-10, rakendusküsimusi 2-3 (juhised allpool). Mõtle

hoolikalt või testi kellegi peal, kas küsimused on arusaadavad.

Otsi teema kokkuvõtmiseks mõni salm Piiblist vm lühike mõte.

Palveta osalejate eest.

MATERJALI ETTEVALMISTAMINE

 
 

Valmista ruum ette, et oleks mugav ja istujad üksteist näeksid.

Tervita kõiki, esitle end ja palu ka teistel end tutvustada.

Tee lühike alguspalve.

Lugege kirjakoht ette ja seejärel loeb igaüks vaikselt omaette.

Tee sissejuhatus ja hakka järjest küsimusi küsima. Oota vastuseid

kannatlikult, ära kiirusta ise vastama.

Pea ajakavast kinni. Kui kõikideks küsimusteks aega ei jätku, küsi

lõpetuseks vähemalt üks rakendusküsimus.

Tehke lõpupalve, lisage Meie Isa või Õnnistussõnad.

Täpsustage järgmise kokkusaamise aeg.

RINGI JUHTIMINE JA KULG 

 

 



 Suuna tähelepanu tegelaste nimedele, paikadele, liikumistele,

sündmuste hargnemisele, tegelaste rollidele, taustale jm.

 Jälgige teksti rütmi, korduvaid sõnu, tegusõnu, vastandamisi,

rõhuasetusi jms.

 Pange tähele, kes mida teeb ja miks, kas midagi muutub, mis on

lühema teksti seos laiema tervikuga Piiblis.

 Leidke, mida rõhutatakse, mis on korduvate sõnade tähendus, kuidas

mõjutas tekst algseid kuulajaid/lugejaid?

 Kuidas seondub tekst minu eluga; koguduse, kiriku, ühiskonna ja

terve inimkonnaga? Kas sõnum ühtib avaliku arvamusega või mitte?

Mis suunas peaksime arenema? Kuidas tekst muudab mu arusaamist

iseendast, ligimesest või Jumalast?

 Kui mõni aspekt paistab väga isiklik, võib paluda mõelda sellele

vaikselt omaette. 

 Kuula teisi nagu iseennast.

 Võta rühma juhtimist tõsiselt, aga ära näi liiga tõsine.

 Aita heade küsimuste abil tekstiga kontakti saada.

 Räägi ise vähem kui teised.

 Lase igaühel rääkida.

 Loo õhkkond, kus kedagi ei tõrjuta ega halvustata teiste arvamusi.

 Julgusta, et ka vaiksemad sooviksid midagi öelda.

 Ohjelda jutukaid, et nad ei domineeriks.

 Ära unusta nalja teha, kui tuleb sobiv koht.

 Uuri jätkuvalt Jumala sõna, nii omaette kui koos teistega.

VESTLUSE ÄRGITAMINE
1. Vaatlusküsimused ehk Kes? Mida? Kus? Millal? 

2. Tõlgendusküsimused ehk Miks? Mis muutub? Mis on teksti peasõnum?

3. Rakendusküsimused
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MIDA TEHA, KUI
 

Arutelu kaldub teemast täiesti kõrvale

Too tähelepanu tekstile tagasi, küsides: Kas kirjapandu õpetab meile

midagi? Võid pakkuda omi tõlgendusi ja oodata tagasisidet. 

Keegi ei ütle midagi

Vaikust on mitmesugust – vahel näitab see keskendumist. Kas kõik

tunnevad end mugavalt? Andsid sa piisavalt aega teksti lugeda? Kas

küsimused olid arusaadavad? Kas oleks vaja lisaküsimusi? 

Kui keegi nagu sooviks rääkida, aga kõhkleb, siis julgusta: „Sul on

vist mingi mõte...” 

Ära ise vastama kipu, sest muidu jääd ka edaspidi üksinda rääkima.

Pigem las jääb küsimus vastamata. Võimalik ka, et osalejad on vaikselt

mõttes juba vastanud.

Mõni on nii jutukas, et teised ei saa sõna

Kui tegu on teada-tuntud jutupaunikuga, võid naljatades paluda, et ta

ka teistel rääkida laseks. Kui ta on uustulnuk, siis ole veidi

kannatlikum. Inimest ja tema mõtteid ei tohi mingil juhul

naeruvääristada. Küsi mõni küsimus otse kelleltki teiselt või jaga

rühm osadeks midagi arutama.

 

Osad räägivad omavahel

Katkesta neid, paludes, et nad hädavajaliku ruttu ära räägiksid.

Korrale kutsub ülejäänud rühma vaikne ootamine.

Kellegi arvamus on Piiblile vastupidine

Ära rutta mõtet kohe ümber lükkama, vaid kutsu rühm selle üle

arutlema. Võid välja tuua oma seisukoha, pidades kinni Piibli

sõnumist.

Allikas: Soome Avatud Piibli Ühing, https://rll.fi/materiaalit/ohjeita-ryhmanvetajalle/

https://rll.fi/materiaalit/ohjeita-ryhmanvetajalle/

