
EVANKELISTAT -TEHTÄVÄ 

 

- Jos tulostat eri värisille papereille mustavalkotulostimella: sivut 2-10 

- Jos tulostat väritulostimella: sivut 11- 19 

- Leikkaa laput ja tarvittaessa laminoi.  

 

  



Ohje oppilaille:  

Tehkää neljän oppilaan ryhmä. Jokainen valitsee yhden 

evankelistan. Opiskele omasi kunnolla (6lk:n kirja sivut 

30-32). Lue myös sivun 31 tietolaatikko. Sen jälkeen 

jaotelkaa laput oikean evankelistan alle: mitä 

kirjoittajasta tiedetään, millainen evankeliumi on 

tyyliltään, mitä on käytetty lähteenä, milloin kirjoitettu? 

(päättele järjestyksestä) Päättele ikoni evankelistan 

symbolin perusteella. Lopuksi kootkaa tiedot 

monisteeseen.   



MATTEUS 

MARKUS 



LUUKAS 

JOHANNES 



60 jKr. 70 jKr.  

80 jKr. 90 jKr. 
Pietarin apulainen ja tulkki 

Tullimies, jonka Jeesus kutsui opetuslapseksi 

Lääkäri, oppinut mies 

Nuorin opetuslapsi 



Lyhyt, toiminnallinen. Kirjoittaja halusi  

tuoda esille Jeesuksen voimateot. 

 

Kirjoitettu oman aikansa juutalaisille. Hän halusi  

osoittaa Jeesuksen olevan se odotettu messias.  

 

Ilon ja myötätunnon evankeliumi. Korostaa myös  

Jeesuksen uhrautumista muiden puolesta.  

 

Tutkii enemmän tapahtuman merkitystä, kuin itse 
tapahtumaa. Kirjoittaja on saanut lisänimen "teologi".  





    
 



-MARKUKSEN EVANKELIUMI, 

OMAT TIEDOT, PUHEKOKOELMA 

-MATTEUKSEN  ja MARKUKSEN 

EVANKELIUMI, OMAT TIEDOT, 

PUHEKOKOELMA  

-OMAT TIEDOT  -OMAT TIEDOT 
 



 Markus Matteus Luukas Johannes (Teologi) 

Symboli:      

Mitä kirjoittajasta 

tiedetään? 

    

 

 

 

Milloin evankeliumi on 

kirjoitettu 

         jKr.             jKr.               jKr.                     jKr. 

Mitä kirjoittaja on käyttänyt 

tietolähteinään? 

 

 

 

 

    

 

 

Evankeliumille tyypillistä tai 

muuta  mainitsemisen 

arvoista:  

   

 

 

 

 

 

 



 

Ohje oppilaille:  

Tehkää neljän oppilaan ryhmä. Jokainen valitsee yhden 

evankelistan. Opiskele omasi kunnolla (6lk:n kirja sivut 

30-32). Lue myös sivun 31 tietolaatikko. Sen jälkeen 

jaotelkaa laput oikean evankelistan alle: mitä 

kirjoittajasta tiedetään, millainen evankeliumi on 

tyyliltään, mitä on käytetty lähteenä, milloin kirjoitettu? 

(päättele järjestyksestä) Päättele ikoni evankelistan 

symbolin perusteella. Lopuksi kootkaa tiedot 

monisteeseen. 



MATTEUS 

MARKUS 



LUUKAS 

JOHANNES 



60 jKr. 70 jKr.  

80 jKr. 90 jKr. 
Pietarin apulainen ja tulkki 

Tullimies, jonka Jeesus kutsui opetuslapseksi 

Lääkäri, oppinut mies 

Nuorin opetuslapsi 



Lyhyt, toiminnallinen. Kirjoittaja halusi  

tuoda esille Jeesuksen voimateot. 

 

Kirjoitettu oman aikansa juutalaisille. Hän halusi  

osoittaa Jeesuksen olevan se odotettu messias.  

 

Ilon ja myötätunnon evankeliumi. Korostaa myös  

Jeesuksen uhrautumista muiden puolesta.  

 

Tutkii enemmän tapahtuman merkitystä, kuin itse 
tapahtumaa. Kirjoittaja on saanut lisänimen "teologi".  





    
 



-MARKUKSEN EVANKELIUMI, 

OMAT TIEDOT, PUHEKOKOELMA 

-MATTEUKSEN  ja MARKUKSEN 

EVANKELIUMI, OMAT TIEDOT, 

PUHEKOKOELMA  

-OMAT TIEDOT  -OMAT TIEDOT 
  



 Markus Matteus Luukas Johannes (Teologi) 

Symboli:      

Mitä kirjoittajasta 

tiedetään? 

    

 

 

 

Milloin evankeliumi on 

kirjoitettu 

         jKr.             jKr.               jKr.                     jKr. 

Mitä kirjoittaja on 

käyttänyt tietolähteinään? 

 

 

 

    

 

 

Evankeliumille tyypillistä 

tai muuta  mainitsemisen 

arvoista:  

   

 

 

 

 

 

 

 


