
 

 

Vastausbingo - Ehtoollinen 

1. Tulosta ja kopioi toisella sivulla oleva ruudukko oppilaille. 

2. Tulosta itsellesi tämä sivu, jossa on ohjeet ja kysymykset. 

3. Oppilaat täyttävät omat ruudukot. 

4. Opettaja lukee mielivaltaisessa järjestyksessä kysymyksiä ja vain jos oppilas tietää varmaksi 

vastauksen, hän rastittaa sen omasta bingoruudukostaan. Vaihtoehtoisesti voidaan jokaisen 

kysymyksen jälkeen käydä yhdessä oikea vastaus läpi. 

 

Kysymykset: 

1. Mitä sana kirkko tarkoittaa? – Herralle kuuluva 

2. Kuka määritteli ensimmäisenä sanan kirkko? – Piispa Ignatios 

3. Kuka asetti ehtoollisen sakramentin? – Kristus 

4. Millä toisella nimellä ehtoollisen sakramenttia kutsutaan? – Eukaristia 

5. Kuka kirjoitti Korintin seurakuntaan kirjeen? – Apostoli Paavali 

6. Minkä symboli on ehtoollisessa jaettava leipä? – Kristuksen ruumis 

7. Minkä symboli on ehtoollisessa jaettava viini? – Kristuksen veri 

8. Milloin ehtoollisen asettaminen tapahtui? – Suurena torstaina 

9. Millä toisella nimellä rakkauden ateria alkukirkon aikaan tunnettiin? – Agape 

10. Liturgiaa edeltävä aika kotona? – Paasto 

11. Millä nimellä kutsutaan ehtoolliseen valmistavaa osaa? – Proskomidi 

12. Jalallisesta lautasesta käytettävä nimitys? – Diskos 

13. Kirkkoleivästä leikattava ensimmäinen osa? – Karitsa 

14. Ehtoollisleivän leikkuussa käytettävän veitsen nimitys? – Keihäs 

15. Minä viikonpäivänä alkukirkon aikaan ehtoollinen toimitettiin? – Sunnuntaina 

16. Minkä muistopäivä sunnuntai kirkollisesti on? – Herran ylösnousemus 

17. Alkukirkon aikaan ehtoollisen yhteydessä? – Ateria 

18. Kenen nimeä kantavaa liturgiaa seurakunnissa yleensä toimitetaan? - Johannes Krysostomos 

19. Milloin ennenpyhitettyjen lahjain liturgiaa toimitetaan? – Suuren paaston 

20. Minkä tulee olla puhdas ennen ehtoollista? – Sydän 

21. Mitä kirkko kehottaa tekemään, jos jokin painaa mieltä ennen ehtoollista? – Katumuksen 

sakramentti 

22. Minkä päällä ehtoollistarvikkeet ovat? – Uhripöytä 

23. Millä papit aloittavat liturgiaan valmistautumisen? – Alkurukous 

24. Toinen nimitys kirkkoleivälle? – Prosfora 

25. Mihin viini ja leipä laitetaan? – Ehtoollismalja 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Vastausbingo kpl 12: ehtoollinen  

Aseta seuraavat vastaukset alla oleviin laatikoihin haluamaasi järjestykseen. Kun vastaus sanotaan, rastita 

tämä laatikko. Kun saat rastitettua viisi laatikko pystyyn, vaakaan tai vinoittain, huuda BINGO! Vastaukset on 

aina perusmuodossa. 

 

Herralle kuuluva Piispa Ignatios  Kristus  Eukaristia 

 

Apostoli Paavali Kristuksen ruumis Kristuksen veri Suuri torstai 

 

Agape               Paasto               Proskomidi Diskos Ehtoollismalja 

 

Karitsa   Keihäs  Herran ylösnousemus Sunnuntai 

 

Ateria  Johannes Krysostomos Suuri paasto  Sydän 

 

Katumuksen sakramentti                 Uhripöytä Alkurukous  Prosfora 

 

     

     

     

     

     

 


