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TAUSTATIETOA OPETTAJALLE
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KIRJALLISUUTTA:
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NÄIN KÄYTÄT OPPIMATERIAALIA



VAIHE 1: MOTIVOINTI,TAUSTOITUS JA KYSYMYKSENASETTELU

MOTIVOINTITEHTÄVÄ:
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KYSYMYKSEN VALINTA:

VVIINNKKKKII::
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VAIHE 2: DOKUMENTTIEN TUTKIMINEN
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”Kun autuas Henrik ahkeroi viisaasti ja uskollisesti rakentaakseen ja

vahvistaakseen Suomen seurakuntaa, kävi niin, että hän halusi ojentaa

kirkollisella kurilla erästä murhamiestä, jottei anteeksisaannin liiallinen

helppous olisi tälle yllykkeenä rikkomiseen. Tuo murhamies halveksi tätä

pelastuksen lääkettä ja käänsi sen tuomionsa lisäykseksi vihaten sitä,

joka nuhteli häntä terveellisesti. Niin hän hyökkäsi vanhurskauden

palvelijan ja hänen oman pelastuksensa puolesta kiivailevan piispan

kimppuun ja tappoi tämän julmasti. Siten Herran pappi kaatui

vanhurskauden puolesta Jumalan kasvojen eteen tarjottuna otollisena

uhrina ja kävi sisälle taivaallisen Jerusalemin temppeliin kantaen

kunniakkaan voiton palmua.

Sen jälkeen tuo rikollinen murhaaja nosti pyhän piispan päästä lakin, jota

tällä oli tapana käyttää, ja asetti sen omaan päähänsä. Palattuaan kotiin

hän kerskaili tekemästään rikoksesta kertoen kaataneensa karhun,

tarkoittaen tällä pyhän miehen tappamista, ja iloitsi tehtyään pahoin sekä

riemuitsi pahoissa menoissansa. Kun hän yritti ottaa päähänsä

panemansa lakin pois, päänahka ja liha tarttuivat kiinni lakkiin ja hän veti

nekin päälaeltaan. Oli jumalalliselle kostolle sopivaa, että häntä, joka ei

pelännyt törkeästi hyökätä Herran voidellun kimppuun ja tapettuaan

ryöstää häntä, rangaistiin tuollaisella piinalla.”



Pyhän Henrikin surmavirsi
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VAIHE 3: DOKUMENTTIEN LÄHILUKU
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VAIHE 4: YHTEINEN KESKUSTELU JA
MUISTIINPANOJEN KOKOAMINEN

LÄHDE: HISTORIALLINEN
TAUSTA:

TIIVISTELMÄ:

POHDINTA:
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VAIHE 5: OMAN TEKSTIN TUOTTAMINEN
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SANASTO
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LIITTEET

”Kun autuas Henrik ahkeroi viisaasti ja uskollisesti rakentaakseen ja

vahvistaakseen Suomen seurakuntaa, kävi niin, että hän halusi ojentaa

kirkollisella kurilla erästä murhamiestä, jottei anteeksisaannin

liiallinen helppous olisi tälle yllykkeenä rikkomiseen. Tuo murhamies

halveksi tätä pelastuksen lääkettä ja käänsi sen tuomionsa lisäykseksi

vihaten sitä, joka nuhteli häntä terveellisesti. Niin hän hyökkäsi

vanhurskauden palvelijan ja hänen oman pelastuksensa puolesta

kiivailevan piispan kimppuun ja tappoi tämän julmasti. Siten Herran

pappi kaatui vanhurskauden puolesta Jumalan kasvojen eteen tarjottuna

otollisena uhrina ja kävi sisälle taivaallisen Jerusalemin temppeliin

kantaen kunniakkaan voiton palmua.

Sen jälkeen tuo rikollinen murhaaja nosti pyhän piispan päästä lakin,

jota tällä oli tapana käyttää, ja asetti sen omaan päähänsä. Palattuaan

kotiin hän kerskaili tekemästään rikoksesta kertoen kaataneensa

karhun, tarkoittaen tällä pyhän miehen tappamista, ja iloitsi tehtyään

pahoin sekä riemuitsi pahoissa menoissansa. Kun hän yritti ottaa

päähänsä panemansa lakin pois, päänahka ja liha tarttuivat kiinni

lakkiin ja hän veti nekin päälaeltaan. Oli jumalalliselle kostolle

sopivaa, että häntä, joka ei pelännyt törkeästi hyökätä Herran voidellun

kimppuun ja tapettuaan ryöstää häntä, rangaistiin tuollaisella piinalla.”







LÄHDE: HISTORIALLINEN
TAUSTA:

TIIVISTELMÄ:

POHDINTA:




