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Peliohjeet:
Joukkueet pyrkivät tekemään maaleja. Maali syntyy, jos pallon saa pelat-
tua vastustajajoukkueen viimeisen rivin taakse.

Luokka jaetaan puoliksi ja istumaan toisiaan vastapäätä niin, että ensim-
mäisessä rivissä on enemmän oppilaita ja riveissä vähenee väki, kunnes 
viimeisellä rivillä on vain yksi tai kaksi oppilasta. Keskelle asetetaan pallo.
 
Pelin vetäjä kertoo raamatunkohdan (aluksi voi kertoa löytyykö kohta 
VT:sta vai UT:sta) ja kirjoittaa sen myös taululle, josta sen voi tarkistaa. Jo-
kainen etsii omasta Raamatustaan mahdollisimman nopeasti ko. kohdan. 

Jakeen löydyttyä sitä ryhdytään lukemaan ääneen. Nopeimman lukijan 
joukkue saa edun ja pallo siirtyy yhden rivin lähemmäksi vastustajan maa-
lia. Se rivi, jonka takana pallo on, ei saa enää lukea. 

Pelin vetäjä kertoo uuden raamatunkohdan. Jos sama joukkue on taas 
nopeampi, pallo siirtyy jälleen yhden rivin lähemmäs vastustajan maalia. 
Tällöin kolmen rivin peliasetelmassa on jäljellä enää maalivahti torjumas-
sa maalia. 

Jos taas toinen joukkue on nopeampi, siirtyy pallo yhden rivin yli kohti 
keskustaa. Ja maali siis syntyy, jos pallon saa pelattua vastustajajoukku-
een viimeisen rivin taakse. Maalin jälkeen pallo siirretään keskelle ja kaik-
ki ovat mukana pelissä.

Jos on paljon peliaikaa, voi joukkueille antaa mahdollisuuden pyytää ai-
kalisää, jonka aikana he voivat vaihtaa kesken pelin paikkoja. (Taaimpana 
luonnollisesti kannattaa olla vahvimmat lukijat.) Jos taas peliaikaa hyvin 
rajoitetusti, voi pelin vetäjä tasoittaa peliä laittamalla jonkun vahvan pe-
laajan yhdeksi tai kahdeksi kierrokseksi vaihtopenkille, ”koska tämä ve-
näytti pelin tuoksinassa nilkkansa”. 

Y

Raamattufutis

Raamattufutis

Laatinut: Heli Orre,
Lempäälän seurakunta
 
Alussa lyhyt 
info 
Raamatusta 

• kirjakokoelma: 39 VT + 
27 UT = 66 kirjaa 
• syntynyt yli 1000 vuoden 
aikana
• alkukielinä heprea, 
aramea, kreikka
• noin 40 kirjoittajaa 
• kertoo ihmisestä ja 
Jumalasta
• punaisena lankana
ilmoitus Jumalan teoista 
ihmisten pelastamiseksi
• keskiajalta peräisin jako 
lukuihin ja jakeisiin > 
opetellaan etsimään!



YHTEISTYÖTÄ KOREITTAIN  2

Etsittävät kohdat

VT 1. Moos. 1:26                 Jumala sanoi: tehkäämme ihminen…

VT Jes. 55:1                          Kuulkaa kaikki janoiset…

VT Daniel 6:23                     Minun Jumalani lähetti enkelin..

UT Luuk. 1:37                       Jumalalle ei mikään ole mahdotonta..

UT Mark. 11:20                   Kun he varhain aamulla kulkivat…

UT Matt. 10:42                    Ja joka antaa yhdellekin näistä vähäisimmistä..

VT Ps. 127:4                         Kuin nuolet soturin käsissä…

UT Joh. 15:12   Minun käskyni on tämä..

UT 1. Kor. 13:13  Niin pysyvät nämä kolme…

VT Job 6:25   Rehti puhe ei ketään vahingoita…

VT 1. Aikak. 16:24  Julistakaa Hänen kunniaansa…

UT Ef. 4:32   Olkaa toisianne kohtaan ystävällisiä..

VT Sananl. 15:14  Järkevä ihminen tavoittelee..

UT Kol. 3:15   Vallitkoon teidän sydämissänne..

VT Ps. 139:14   Minä olen ihme, suuri ihme..

VT Esra 2:67   kameleja 435, aaseja 6720…

UT 1.Piet.1:8   Häntä te rakastatte, vaikka ette ole…

UT Matt. 5:16   Näin loistakoon teidän valonne…

VT Malakia 3:20  mutta teille, jotka pelkäätte…

VT Jes. 46:4                          Teidän vanhuuteenne asti olen sama…

UT Matt. 6:33                     Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa..

UT Hepr.3:4                         Sillä jokainen huone on jonkun rakentama…

VT Laulujen laulu 4:7           Kaikin olet kaunis…

UT Jaakob 3:1                      Veljeni, älkööt aivan monet teistä alkako opettajiksi..

VT Nehemia 8:10                 Ja hän sanoi vielä heille: ”Menkää ja syökää…”

UT Joh. 3:16                         Jumala on rakastanut maailmaa..

Näiden raamatunkohtien tilalle voidaan valita myös sellaisia jakeita, jotka suoraan 
liittyvät meneillään oleviin aiheisiin uskonnon opetussuunnitelmassa.
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Pelin idea on normaalin Viidensuoran tavoin saada oman joukkueen vä-
rillä paperille viidensuora joko pystyyn, vaakaan tai vinoon. Juju on siinä, 
että oman värisen palluran saa käydä laittamassa pelilaudalle vasta kun 
tehtäväpaperin mukainen tehtävä on hyväksytysti suoritettu.

Valmistelut

Jaetaan ryhmä noin viiden hengen joukkueisiin. (Osassa tehtäviä teh-
dään kehoaakkosia eli oppilaat menevät maahan muodostaen esim. kir-
jaimen A. Kirjaimia ja still-kuvia varten joukkueissa olisi hyvä olla ainakin 
neljä henkeä.) Jokainen joukkue saa oman värisen tussin.

”Pelilautana” toimii iso ruudutettu paperi. (Paperi näkyy kaikille parhai-
ten, jos sen teippaa seinään.)

Jokainen joukkue saa oman tehtävälistan, joka on eri kuin muilla joukku-
eilla. (Helpottaa jos listat on tulostettu erivärisille papereille. Kun ryhmä 
on tehnyt kakki listan tehtävät on helppo vaihtaa eriväriseen paperiin, 
eikä tarvitse katsoa on kyse A vai B tehtävistä.) Tunnista symboli -tehtä-
väpaperin voit laatia käyttäen esimerkiksi Koulujakirkko.fi sivulta löytyviä 
kristillisiä symboleita.

Viidensuora

A B C D E

Y

Viidensuora –peli 

Laatinut: Heli Orre
Lempäälän seurakunta

Viidensuora –pelin avulla 
opetellaan käyttämään Raa-
mattua (kirja, luku, jae) 
ja tutustutaan Raamatun 
sisältöön.
 
Tarvikkeet ja peliohjeet:
• isoja ruudullisia papereita 
(esim. 60x80 cm)
• erivärisiä tusseja
• suttupaperia
•vähintään yksi Raamattu 
per ryhmä
• kyniä, värikyniä
• tehtäväpaperit
• vastauspaperinippuja 
useampi (jokainen 
pelinohjaaja sekä tuomari 
tarvitsee omansa)
pelinohjaajia on hyvä olla 
useampi kuin yksi, jotta teh-
tävien tarkistaminen sujuu 
jouhevasti
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Pelaaminen

Kaikki alkavat tehdä listan ensimmäistä tehtävää. Kun tehtävä on tehty käy joku 
pelinohjaajista/ tuomareista tarkistamassa sen ja antaa ryhmälle luvan mennä 
piirtämään oman värisen palluran pelilaudalle. (Tarkistamista nopeuttaa se, että 
ryhmä kertoo ensin mistä tehtävälistasta on kyse.)

Huom! Alussa hyvä sopia, että vain kaksi joukkueesta menee piirtämään ja muut 
saavat aloittaa seuraavaa tehtävää , jotta pelilaudan eteen ei muodostu suurta ruuh-
kaa. Samoin on hyvä sopia, että piirtäjät tulevat pelilaudan eteen jonoon ja piirtävät 
siinä järjestyksessä kuin jonossa ovat eikä mikään joukkue kiilaa toisten eteen. (Jos 
paikalla on useampi aikuinen voi joku olla pelilaudan läheisyydessä katsomassa, että 
jonotus sujuu.)

Peliä pelataan tähän tyyliin niin kauan kuin ensimmäinen joukkue on saanut suoran. 
(Pelaajille on porukasta riippuen hyvä teroittaa joko sitä, että pitää vähän seurata 
muidenkin peliä ja estää heitä tai toisaalta sitä, että kannattaa keskittyä myös omaan 
peliin eikä vain estää toisia. J)

Pelin päätyttyä käydään pikaisesti läpi Jeesuksen elämää ja merkitystä, joka tehtä-
viin sisältyi. Tähän kannattaa varata ainakin 10 min aikaa. 

Seuraavilla sivuilla: tehtävälistat A-E, tunnista symboli-tehtävä, sanasokkelo-tehtävä, 
koonti/loppuopetus.
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Viidensuoran Tehtävälista A
 
Tehkää koko ryhmän kanssa kehoaakkosena kirjain J. Kaikki osallistuvat tehtävään. 
Kun kirjain on valmis, kutsutaan pelinohjaaja paikalle, joka hyväksyy tehtävän ja an-
taa luvan värittää pelilaudalta yhden ruudun.

Etsikää Raamatusta kohta Jes. 53:3. Kohta on ennustus Jeesuksesta. Mikä/millainen 
mies Jeesus on kohdan mukaan? Sana kerrotaan pelinohjaajalle, joka hyväksyy teh-
tävän ja antaa luvan värittää pelilaudalta yhden ruudun.

Laskekaa lasku 15x2-18. Kuinka monta opetuslasta Jeesuksella oli? Vastaus kerro-
taan pelinjohtajalle, joka hyväksyy tehtävän ja antaa luvan värittää pelilaudalta yh-
den ruudun.

Tehkää ryhmän kanssa still-kuva, joka kuvaa Jeesuksen syntymää. Kaikki osallistuvat 
tehtävään. Kun still-kuva on valmis, kutsutaan pelinohjaaja paikalle, joka hyväksyy 
tehtävän ja antaa luvan värittää pelilaudalta yhden ruudun.

Etsikää Raamatusta kohta Matt. 2:13. Mitä enkeli käskee Joosefin tehdä? Asia ker-
rotaan pelinohjaajalle, joka hyväksyy tehtävän ja antaa luvan värittää pelilaudalta 
yhden ruudun.

Tehkää koko ryhmän kanssa kehoaakkosena kirjain S. Kaikki osallistuvat tehtävään. 
Kun kirjain on valmis, kutsutaan pelinohjaaja paikalle, joka hyväksyy tehtävän ja an-
taa luvan värittää pelilaudalta yhden ruudun.

Laskekaa lasku 8x9-6. Kuinka monta kirjaa Raamatussa on? Vastaus kerrotaan pelin-
johtajalle, joka hyväksyy tehtävän ja antaa luvan värittää pelilaudalta yhden ruudun.

Tehkää ryhmän kanssa still-kuva, joka kuvastaa rakkautta. Kaikki osallistuvat tehtä-
vään. Kun still-kuva on valmis, kutsutaan pelinohjaaja paikalle, joka hyväksyy tehtä-
vän ja antaa luvan värittää pelilaudalta yhden ruudun.

Etsikää Raamatusta kohta Matt. 6:21. Mitä Jeesus opettaa tässä kohdassa? Lause 
kerrotaan pelinohjaajalle, joka hyväksyy tehtävän ja antaa luvan värittää pelilaudalta 
yhden ruudun.

Kirjoittakaa paperille allekkain kaikkien ryhmäläisen etunimen etukirjain. Keksikää 
kirjaimista joku hyvän ystävän piirre. Esimerkiksi: 

    
    M ukava 
    R akastava 
    A urinkoinen 
    P yyteetön 
    Y stävällinen. 
 

HUOM! Esimerkissä käytettyjä sanoja ei saa käyttää. Sanat näytetään pelinohjaajal-
le, joka hyväksyy tehtävän ja antaa luvan värittää pelilaudalta yhden ruudun.

A
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Viidensuoran tehtävälista B
 

Tehkää koko ryhmän kanssa kehoaakkosena kirjain E. Kaikki osallistuvat tehtävään. 
Kun kirjain on valmis, kutsutaan pelinohjaaja paikalle, joka hyväksyy tehtävän ja an-
taa luvan värittää pelilaudalta yhden ruudun.

Etsikää Raamatusta kohta Jes 42:6-7. Kohta on ennustus Jeesuksesta. Minkä kohdas-
sa mainitun asian Jeesus teki elämänsä aikana useamman kerran? Asia kerrotaan 
pelinohjaajalle, joka hyväksyy tehtävän ja antaa luvan värittää pelilaudalta yhden 
ruudun.

Laskekaa lasku 3x50-110. Kuinka monta päivää Jeesus paastosi kasteensa jälkeen? 
Vastaus kerrotaan pelinjohtajalle, joka hyväksyy tehtävän ja antaa luvan värittää pe-
lilaudalta yhden ruudun.

Tehkää ryhmän kanssa still-kuva, joka kuvastaa Jeesusta ristillä. Kaikki osallistuvat 
tehtävään. Kun still-kuva on valmis, kutsutaan pelinohjaaja paikalle, joka hyväksyy 
tehtävän ja antaa luvan värittää pelilaudalta yhden ruudun.

Etsikää Raamatusta kohta Mark. 1:16. Ketkä kaksi olivat kohdan mukaan ensimmäi-
set opetuslapset? Nimet kerrotaan pelinohjaajalle, joka hyväksyy tehtävän ja antaa 
luvan värittää pelilaudalta yhden ruudun.

Tehkää koko ryhmän kanssa kehoaakkosena kirjain R. Kaikki osallistuvat tehtävään. 
Kun kirjain on valmis, kutsutaan pelinohjaaja paikalle, joka hyväksyy tehtävän ja an-
taa luvan värittää pelilaudalta yhden ruudun.

Laskekaa lasku 5x9-33. Kuinka monta korillista jäi leivän tähteitä kun Jeesus ruokki 
5000 ihmistä? (Mark. 6: 43) Vastaus kerrotaan pelinjohtajalle, joka hyväksyy tehtävän 
ja antaa luvan värittää pelilaudalta yhden ruudun.

Tehkää ryhmän kanssa still-kuva, joka kuvastaa rauhaa. Kaikki osallistuvat tehtävään. 
Kun still-kuva on valmis, kutsutaan pelinohjaaja paikalle, joka hyväksyy tehtävän ja 
antaa luvan värittää pelilaudalta yhden ruudun.

Etsikää Raamatusta kohta Mark 7:20. Mitä Jeesus sanoo tässä jakeessa? Jeesuksen 
sanat kerrotaan pelinohjaajalle, joka hyväksyy tehtävän ja antaa luvan värittää peli-
laudalta yhden ruudun.

Tehkää kolme erilaista paperilennokkia. Lennokit tuodaan pelinohjaajalle, joka hy-
väksyy tehtävän ja antaa luvan värittää pelilaudalta yhden ruudun.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7,

8.

9.

10.

B
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Viidensuoran tehtävälista C 
  

Tehkää koko ryhmän kanssa kehoaakkosena kirjain K. Kaikki osallistuvat tehtävään. 
Kun kirjain on valmis, kutsutaan pelinohjaaja paikalle, joka hyväksyy tehtävän ja an-
taa luvan värittää pelilaudalta yhden ruudun.

Etsikää Raamatusta kohta Miika 5:1. Kohta on ennustus Jeesuksesta. Minkä asian 
Jeesuksesta kohta ennustaa (vinkki: kaupunki)? Asia kerrotaan pelinohjaajalle, joka 
hyväksyy tehtävän ja antaa luvan värittää pelilaudalta yhden ruudun.

Laskekaa lasku 3x40-118. Kuinka monta kertaa kukko lauloi kun Pietari oli kieltänyt 
Jeesuksen? Vastaus kerrotaan pelinjohtajalle, joka hyväksyy tehtävän ja antaa luvan 
värittää pelilaudalta yhden ruudun.

Tehkää ryhmän kanssa still-kuva, jossa Jeesus pesee opetuslasten jalat. Kaikki osal-
listuvat tehtävään. Kun still-kuva on valmis, kutsutaan pelinohjaaja paikalle, joka hy-
väksyy tehtävän ja antaa luvan värittää pelilaudalta yhden ruudun.

Etsikää Raamatusta kohta Luuk. 1:36. Kuka Marian sukulainen odotti samaan aikaan 
lasta kuin hän? Nimi kerrotaan pelinohjaajalle, joka hyväksyy tehtävän ja antaa luvan 
värittää pelilaudalta yhden ruudun.

Tehkää koko ryhmän kanssa kehoaakkosena kirjain T. Kaikki osallistuvat tehtävään. 
Kun kirjain on valmis, kutsutaan pelinohjaaja paikalle, joka hyväksyy tehtävän ja an-
taa luvan värittää pelilaudalta yhden ruudun.

Laskekaa lasku 100:2-42. Kuinka monen päivän ikäisenä Jeesus sai nimensä? (Luuk. 
2:21) Vastaus kerrotaan pelinjohtajalle, joka hyväksyy tehtävän ja antaa luvan värit-
tää pelilaudalta yhden ruudun.

Tehkää ryhmän kanssa still-kuva, joka kuvastaa iloa. Kaikki osallistuvat tehtävään. 
Kun still-kuva on valmis, kutsutaan pelinohjaaja paikalle, joka hyväksyy tehtävän ja 
antaa luvan värittää pelilaudalta yhden ruudun.

Etsikää Raamatusta kohta Luuk. 6:31. Mitä Jeesus sanoo tässä jakeessa? Jeesuksen 
sanat kerrotaan pelinohjaajalle, joka hyväksyy tehtävän ja antaa luvan värittää peli-
laudalta yhden ruudun.

Piirtäkää kuva, josta löytyvät symbolit usko (risti), toivo (ankkuri) ja rakkaus (sydän). 
Piirrustus näytetään pelinohjaajalle, joka hyväksyy tehtävän ja antaa luvan värittää 
pelilaudalta yhden ruudun.
 

1.

2.

3.
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9.

10.

C
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Viidensuoran tehtävälista D
 
  
Tehkää koko ryhmän kanssa kehoaakkosena kirjain S. Kaikki osallistuvat tehtävään. 
Kun kirjain on valmis, kutsutaan pelinohjaaja paikalle, joka hyväksyy tehtävän ja an-
taa luvan värittää pelilaudalta yhden ruudun.

Etsikää Raamatusta kohta Jes. 7:14. Kohta on ennustus Jeesuksesta. Mikä toteutunut 
asia kohdassa ennustetaan? Asia kerrotaan pelinohjaajalle, joka hyväksyy tehtävän 
ja antaa luvan värittää pelilaudalta yhden ruudun.

Laskekaa lasku 7x9-33. Kuinka monesti hopearahasta Juudas kavalsi Jeesuksen? Vas-
taus kerrotaan pelinjohtajalle, joka hyväksyy tehtävän ja antaa luvan värittää pelilau-
dalta yhden ruudun.

Tehkää ryhmän kanssa still-kuva, joka kuvastaa Jeesuksen viimeistä ateriaa. Kaikki 
osallistuvat tehtävään. Kun still-kuva on valmis, kutsutaan pelinohjaaja paikalle, joka 
hyväksyy tehtävän ja antaa luvan värittää pelilaudalta yhden ruudun.

Etsikää Raamatusta kohta Joh. 8:12. Mihin Jeesus vertaa kohdassa itseään? Asia  ker-
rotaan pelinohjaajalle, joka hyväksyy tehtävän ja antaa luvan värittää pelilaudalta 
yhden ruudun.

Tehkää koko ryhmän kanssa kehoaakkosena kirjain U. Kaikki osallistuvat tehtävään. 
Kun kirjain on valmis, kutsutaan pelinohjaaja paikalle, joka hyväksyy tehtävän ja an-
taa luvan värittää pelilaudalta yhden ruudun.

Laskekaa lasku 2x60-21. Kuinka monta lammasta paimen jättää vuorille ja lähtee 
etsimään yhtä eksynyttä? (Matt. 8:12-13) Vastaus kerrotaan pelinjohtajalle, joka hy-
väksyy tehtävän ja antaa luvan värittää pelilaudalta yhden ruudun.

Tehkää ryhmän kanssa still-kuva, joka kuvastaa ystävällisyyttä. Kaikki osallistuvat 
tehtävään. Kun still-kuva on valmis, kutsutaan pelinohjaaja paikalle, joka hyväksyy 
tehtävän ja antaa luvan värittää pelilaudalta yhden ruudun.

Etsikää Raamatusta kohta Joh. 15:5. Mitä Jeesus sanoo tässä jakeessa? Jeesuksen sa-
nat (ensimmäinen lause) kerrotaan pelinohjaajalle, joka hyväksyy tehtävän ja antaa 
luvan värittää pelilaudalta yhden ruudun.

Edellä olevassa Raamatun kohdassa Jeesus puhuu hyvistä hedelmistä eli tekemis-
tämme hyvistä teoista. Keksikää jokainen joku hyvä asia, jolla kaveria/vanhempia voi 
ilahduttaa. Kirjoittakaa asiat paperille ja näyttäkää se pelinohjaajalle, joka hyväksyy 
tehtävän ja antaa luvan värittää pelilaudalta yhden ruudun.
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Viidensuoran tehtävälista E
 
Tehkää koko ryhmän kanssa kehoaakkosena kirjain S. Kaikki osallistuvat tehtävään. 
Kun kirjain on valmis, kutsutaan pelinohjaaja paikalle, joka hyväksyy tehtävän ja an-
taa luvan värittää pelilaudalta yhden ruudun.

Etsikää Raamatusta kohta Sak. 9:9. Kohta on ennustus Jeesuksesta. Mikä toteutunut 
asia kohdassa ennustetaan? Asia kerrotaan pelinohjaajalle, joka hyväksyy tehtävän 
ja antaa luvan värittää pelilaudalta yhden ruudun.

Laskekaa lasku 6x7-32. Kuinka monta spitaalista Jeesus parantaa kohdassa Luuk. 
17:11-19? Vastaus kerrotaan pelinjohtajalle, joka hyväksyy tehtävän ja antaa luvan 
värittää pelilaudalta yhden ruudun.

Tehkää ryhmän kanssa still-kuva, joka kuvaa tilannetta, jossa Jeesus nukkuu venees-
sä ja opetuslapset pelkäävät veneen uppoavan. Kaikki osallistuvat tehtävään. Kun 
still-kuva on valmis, kutsutaan pelinohjaaja paikalle, joka hyväksyy tehtävän ja antaa 
luvan värittää pelilaudalta yhden ruudun.

Etsikää Raamatusta kohta Joh. 19:30. Mitkä olivat Jeesuksen viimeiset sanat? Lause 
kerrotaan pelinohjaajalle, joka hyväksyy tehtävän ja antaa luvan värittää pelilaudalta 
yhden ruudun.

Tehkää koko ryhmän kanssa kehoaakkosena kirjain I. Kaikki osallistuvat tehtävään. 
Kun kirjain on valmis, kutsutaan pelinohjaaja paikalle, joka hyväksyy tehtävän ja an-
taa luvan värittää pelilaudalta yhden ruudun.

Laskekaa lasku 5x9+108 . Kuinka monta kalaa opetuslapset saivat Jeesuksen avulla 
kun hän ilmestyi heille ylösnousemuksensa jälkeen? (Joh. 21:11) Vastaus kerrotaan 
pelinjohtajalle, joka hyväksyy tehtävän ja antaa luvan värittää pelilaudalta yhden ruu-
dun.

Tehkää ryhmän kanssa still-kuva, joka kuvastaa avuliaisuutta. Kaikki osallistuvat teh-
tävään. Kun still-kuva on valmis, kutsutaan pelinohjaaja paikalle, joka hyväksyy teh-
tävän ja antaa luvan värittää pelilaudalta yhden ruudun.

Etsikää Raamatusta kohta Joh. 3:16. Mitä Jumala antoi, jotta voisimme pelastua? Vas-
taus kerrotaan pelinohjaajalle, joka hyväksyy tehtävän ja antaa luvan värittää pelilau-
dalta yhden ruudun.

Taitelkaa yhdestä A4 paperista sydän. Paperiin saa tehdä yhden noin 6 sentin viillon. 
Näyttäkää sydän pelinohjaajalle, joka hyväksyy tehtävän ja antaa luvan värittää peli-
laudalta yhden ruudun.
 

  

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7,

8.

9.

10.

E
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H U F E S T O R S M E N V I K
P A I K T E L L O V I N E T O
Ä D I K H S I A D V E N T T I
Ä R S Y K E K O N T T A J O P
S R A O L I R E P I I L U O P
I E H H E L L U N T A I H M E
Ä S V U Y A U I N O M E A N L
I N E L K S T U S M L O N K O
N R K E A K E N L A A I N U H
E L O P P I A I N E N O U V J
N T A I P A I V A P S P S E O
E T L O M I N U U O E P O N U
R U T R A N I N E N L T V I L
U R U I N E Ä M I T E O H Ä U

Kehoaakkonen 
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Esimerkkejä siitä, mitä Viidensuora -pelin 
kautta voi oppia Jeesuksen elämästä
 
  
Tehtävät 1 ja 6: Kehoaakkoset

Kirjaimista muodostuu seuraavat sanat:

J E _ S U S  K R I S T _  _
 
Kirjoita taululle ja kysy mitkä kirjaimet puuttuvat, ja mitä Jeesus Kristus tarkoittaa. 
(Jeesuksen yksi arvonimi). Kristus tarkoittaa Messiasta; se, joka on VOIDELTU eli 
kuningas. Juutalaiset odottivat pelastavaa kuningasta.
 
Tehtävä 2: Ennustuksia Jeesuksesta

Jo paljon ennen Jeesusta tehtiin tarkkoja ennustuksia hänestä 
Kohdista löytyi mm. kipujen mies, avasi sokeiden silmät, Betlehem, neitsyt ja ratsas-
ti aasilla.  

Tehtävät 3-5 ja 7: Erilaisia asioita Jeesuksen elämästä
 
- Elisabeth odotti myös lasta, josta Johannes Kastaja. Hän valmisti tietä Jeesuksen 
toiminnalle 
 - Jeesuksen syntymä, nimi kahdeksan päivän ikäisenä, pako Egyptiin 
 - eli noin 30 vuotta kuten moni muu aikalaisensa
- opiskeli ensin isänsä ammatin
- aloitti sitten varsinaisen elämäntehtävänsä:  
  - kertoi Jumalan rakkaudesta 
  - rakasti sanoin ja teoin 
  - opetti 
  - antoi esimerkin 
  - kuoli toisten puolesta
 
Tehtävä 8:  Jeesuksen opetusten sisältö

Kuvataan rakkautta, rauhaa, iloa, ystävällisyyttä ja avuliaisuutta
 
Tehtävä 9: Lisää Jeesuksen opetuksia

Listan E raamatunkohta, Joh. 3:16, on tiivistelmä Jeesuksen elämästä ja samalla avain 
Raamattuun. Jumala etsii ihmisiä pitääkseen heistä huolta ja johdattaakseen jokais-
ta.
 
Tehtävä 10: Käytännön tehtäviä aiheeseen
 

 
 
 


