Voit tulostaa pelin kopiopaperille. Leikkaa ja
liimaa kortit sitten erivärisille kartongeille tai
pahville. Kontaktimuovilla tai laminaatilla saat
korteista kestävämmät. Jos tulostimesi ottaa
vastaan paksumpaa paperia tai kartonkia voit
tulostaa pelin suoraan sille. Tee pelille pussi
värikkäästä kankaasta tai käytä pientä
pahvirasiaa, jonka voit itse koristella. Leikkaa
myös alla oleva peliohje talteen ja säilytä
yhdessä pelin kanssa.
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Nimilappu pussinnauhaan,
peliohje pussiin.

Peliin kuuluu 72 korttia. Pelin tarkoituksena on
oppia Raamatun vaikeita sanoja ja niiden
merkityksiä. Pelaaja nostaa kortin ja kysyy
sanan vieressä vasemmalla istuvalta. Jos tämä
selittää sanan oikein, hän saa kortin ja peli
jatkuu. Pelin voittaa se, joka saa eniten
kortteja.
Peliä voi käyttää sanakirjana opetustuokion
alussa. Jos kertomuksessa on vaikeita sanoja,
laitetaan ne kortit pussiin ja lapset lukevat
vuorotellen vaikeat sanat ja niiden selitykset.
Opetustuokio sujuu siten helpommin, kun
sanat on jo selitetty.

Raamatun
sanakirja

Raamatun sanakirja

Ehtoollinen
Muistoateria, jossa
muistetaan Jeesuksen
uhrikuolemaa.
Leipä = Jeesuksen ruumis
Viini = Jeesuksen veri

Jumalan istuttama
alkupuutarha,
paratiisi.

Eeden

Halu auttaa, pelastaa.
Hyväksyminen ilman
ansioita.
Pelastuksen lahja.

Armo

Kreikkalainen sana
”lähettiläs”
sanansaattaja.

Apostoli

Jeesuksen vastustaja,
sielunvihollinen.

Kivestä, puusta tai
metallista tehty koroke,
jonka edessä Jumalalle
uhrattiin Israelissa.

Alttari

Vapaaehtoinen lahjoitus
köyhälle,
yleensä rahaa.

Almu

Heprealainen sana,
joka tarkoittaa
”se on totta”.
Sanaa käytetään
rukouksen lopussa.

Jumala antaa anteeksi ja
poistaa syyllisyyden,
Jeesuksen sovitustyön
perusteella.

Antikristus

Aamen

Anteeksianto

Golgata
”Pääkallonpaikka”,
Teloituspaikka kaupungin
ulkopuolella, jossa
rikolliset tapettiin.

Yllättävä tapahtuma,
jota ei
aina voida selittää
järjen avulla.

Fariseus
Kirjanoppinut Juutalainen,
joka noudatti
tarkasti Mooseksen lakia
ja isien
perinnäissääntöjä.

Hyvä sanoma Jeesuksesta
= pelastussanoma.

Evankeliumi

Ihme

Leipätaikinaan käytetty
vanhan taikinan osa, joka
hapatti uuden taikinan.

Hapate

”Ylistäkää Herraa” –
Hepreankielinen jumalanpalveluksessa käytetty
sana.

Halleluja

Perheen vanhin poika.
Hän peri kaksinkertaisen
osan. Edusti isää ja
vastasi perheestä isän
ollessa poissa.

Esikoinen

Tiedon saaminen tulevista
tapahtumista.

Ennustaminen

Jumalaa palveleva
henkiolento,
Jumalan sanan
viejä ihmisille.

Enkeli

Lunastus
= Vapaaksi ostaminen,
sovinto, sovitus.
Jeesus maksoi meidät
vapaiksi synnistä
omalla verellään.

Puinen, kullalla päällystetty
arkku, jossa säilytettiin 10käskyn laintauluja ja muita
pyhiä esineitä, temppelin
kaikkein pyhimmässä.

Liitonarkku

Mooseksen lain tuntija,
joka opetti lakia ja sen
selityksiä, niin sanottuja
perinnäissääntöjä.

Lainopettaja, Rabbi

Kymmenykset
Kymmenes osa tuloista
Herralle Jumalan työhön.
Jumala on luvannut siunata
sitä, joka maksaa
kymmenykset.

Houkutus, mikä yrittää
saada ihmisen tekemään
Jumalan tahtoa vastaan.

Koetus, kiusaus

Siunauksen vastavoima.
Tottelemattomuutta seuraa
kirous. Pahojen voimien
suuntaaminen ihmistä
kohtaan.

Kirous

Kääntyminen entisestä
syntielämästä Jumalan
puoleen.
= parannuksen teko

Katumus, kääntymys

Kaste
Vesikasteessa
erotutaan Jeesuksen
seuraajaksi, opetuslapseksi.
Kastettu ihminen kuuluu
Jumalan perheeseen.

Yksinkertainen käsin
kierrettävä mylly, jyvien
jauhamiseksi jauhoksi.

Jauhinkivet

Omaisuus = raha.
Rahan valta, joka
houkuttelee ja hallitsee
ihmisen mieltä.

Ihmisen sisäinen oikean ja
väärän erottelutaito.
Omatunto ilmaistaan
myös sanalla Sydän.

Jeesuksen oppilas ja
seuraaja.

Opetuslapsi

Mammona

Omatunto

Valkoinen aine, jota Jumala
antoi sataa taivaasta
israelilaisten syötäväksi
erämaavaelluksen
aikana.

Manna

Toinen ihminen, joka
tarvitsee minun apua, aikaa
ja huomiota. Tee niin
kuin toivot sinulle
tehtävän.

Lähimmäinen

Messias = Voideltu
Israelilaiset vihkivät
kuninkaan voitelemalla
hänet
öljyllä ja rukoilemalla.
= Odotettu voideltu
kuningas.

Evankeliumin sanoman
vieminen eteenpäin,
toisille kansoille ja
toisiin maihin.

Lähetystyö

Jumalan tekemä sopimus
ihmisen kanssa.
Lupaus = Liitto

Lupaus

Jumalan teko, kun Hän
tyhjästä teki maailmankaikkeuden ja kaiken
mitä siinä on.

Luominen

Rukous
Jumalan kanssa puhumista.
Kiittämistä, ylistystä,
katumusta, toisten
puolesta rukoilemista.
Neuvojen pyytämistä.

Roomalainen tapa surmata
rikollinen = häpeärangaistus.
Ihminen naulittiin tai sidottiin
puuristille käsistä ja
jaloista.

Risti,
ristiinnaulitseminen

Paha henki, joka vaivaa
ihmisessä, saa ihmisen
tekemään pahoja asioita.
Riivaaja ei voi tulla
Jeesuksen omiin.

Riivaaja

Raamattu
= Jumalan sana.
Pyhät, Jumalan antamat
ilmoitukset kirjoitettuna
ja koottuna yhdeksi
kirjaksi.

Henki on Jumalan elämää
antava voima. Jumalan Henki
vahvistaa, innoittaa ja ohjaa.
Henki muuttaa ihmistä
Jumalan kaltaiseksi.

Pyhä Henki

Perinnäissäännöt
Mooseksen lain tarkkoja
sääntöjä, joiden mukaan piti
toimia ennen Jeesuksen
aikaa. Jeesus vapautti
tämän lain alta.

Paatua
Kovettua sokeaksi ja
kuuroksi Jumalan puheille
ja teoille.
Ei välitä Jumalan tahdosta
ja suunnitelmista.

Paasto
Uskonnollinen ruuansyömisestä luopuminen
tietyksi ajaksi, jotta voisi
paremmin keskittyä
rukoukseen ja Jumalan
palvelemiseen.

Orja
Isännän omistama
työläinen.
Orjakauppiaalta
ostettu ihminen oli
isännän omaisuutta.

Temppeli
Jumalanpalveluspaikka,
jossa uhrattiin Jumalalle
eläimiä ylistysuhreiksi ja
syntiuhreiksi Mooseksen
lain mukaisesti.

Synti
Jumalan tahdon
hylkääminen.
Oman tien kulkeminen.
Pahoissa teoissa eläminen.
Ero Jumalasta.

Juutalainen seurakunnan
jumalanpalvelushuone,
siellä luettiin sanaa ja
rukoiltiin.

Synagoga

Seimi
Kaukalo, josta eläimet
saivat ruokansa.
Se oli tehty puusta
tai kivestä.

Seurakunta
Jeesukseen uskovien
joukko, joka pysyi
yhdessä rukoillen
ja kuunnellen opetusta.
Jumalan lasten
hengellinen koti.

Rikkoutuneen yhteyden
palauttaminen ennalleen,
vihollisuuden lopettaminen.
Minkä synti rikkoi,
sen Jeesus sovitti.

Spitaali
Vaikea ihosairaus,
johon ihminen yleensä
lopulta kuoli, koska
ei ollut lääkettä.
Sairaat eristettiin
muista ihmisistä.

Viikon seitsemäs päivä.
Mooseksen lain säätämä
lepopäivä, jolloin ei saanut
tehdä mitään työtä.

Hyvän voiman välittämistä
Herralta toiselle ihmiselle.
Siunatkaa, että siunauksen
perisitte.

Sovinto

Sapatti

Siunaus

Taivaaseen astuminen.
Taivaan kotiin pääseminen.
Ikuisen elämän alku.

Armahtavaisuutta ja
Jumalan kaltaisuutta.
Elämää totuudessa ja
rakkaudessa.

Vanhurskaus

Synnittömäksi julistettu,
Jumalan hyväksymä
Jeesuksen tähden.
Vanhurskas elää
uskosta.

Lyhyt kertomus, joka
sisältää opetuksen.
Esimerkki, joka helpottaa
asian ymmärtämistä.

Ylösnousemus

Vanhurskas

Usko
Luottamus Herran
lupauksiin
ja hänen pelastavaan
voimaansa.
Usko on Jumalan lahja.

Vertaus

Vapaus
Vapaa palvelemaan
Jumalaa.
Vapaa synnistä ja sen
seurauksista.
Vapaa pahan vallasta.

Ennen Jeesuksen kuolemaa
uhrattiin eläin Jumalalle syntien
sovitukseksi. Jeesus on uhri
meidän puolesta. Mekin voimme
antaa elämämme uhriksi Jumalan
työhön ja palvelukseen.

Uhri

Kuolleen ihmisen asuinsija,
”odotushuone”, jossa
odotetaan ylösnousemuksen
aamua.

Tuonela

Toivo
Luottamus Jumalan
huolenpitoon ja
lupauksiin.
Minkä Jumala on luvannut,
sen hän myös pitää.

