VINKKEJÄ MANGA MESSIAS -OPPITUNTIA VARTEN
Manga Messias -kirjoja jaettiin vuosina 2010-2013 kaikille Vantaan koulujen
ev.lut. uskonnonopetukseen osallistuville 6-luokkalaisille. Kirjan lahjoittaa
Vantaan seurakunnat. Vuonna 2013 hankittiin tulevien luokkien käyttöön
jokaisen koulun käsikirjastoon sekä Magna Messiaita, että apostolien teoista
kertovia Manga Metamorphosis -kirjoja.
Manga Messias -kirja on manga-tyylillä tehty kertomus Jeesuksen elämästä.
Teos ei varsinaisesti seuraa yhtä tiettyä evankeliumia, vaan siinä on
yhdistetty eri kertomuksia jokaisesta neljästä evankeliumista. Manga-tyyli
näkyy kirjan kuvituksen lisäksi lukusuunnassa. Kirjaa luetaan oikealta
vasemmalle, ylhäältä alas. Manga (jap. 漫画) on japania ja tarkoittaa
sarjakuvaa. Kirjan alkuperäistekijät ovat japanilaisia, kirja on myös painettu
Japanissa.
Jokaisessa Vantaan alakoulussa olisi tarkoitus käyttää yksi 6. luokan
uskonnon oppitunti Manga Messias -kirjan yhteiseen työskentelyyn. Tunnin
tavoitteena on saada oppilas tutustumaan kirjaan.
Seuraavassa on esimerkkityöskentelyjä tuntia varten. Kaikkea ei ehdi, eikä
ole tarkoitustaan toteuttaa yhden tunnin aikana. Valitse itsellesi ja ryhmällesi
sopivat työskentelyt.

1. TYÖSKENTELY: Kiinnostuksen herättäminen
Selaile kirjaa rauhassa 10 min.
Valitse kirjasta:
a) mielestäsi hienoin sarjakuvaruutu
b) kiinnostavin hahmo
Kerro parillesi, miksi valitsit nämä.
2. TYÖSKENTELY: Virittäytyminen kirjaan
Ensimmäisen työskentelyn voi tehdä leikkimielisenä nopeuskilpailuna neljän hengen ryhmissä. Tehtävänä on etsiä
kirjaimia, joista muodostuu lopulta sana EVANKELIUMI. Ryhmä saa itse päättää, miten tehtävä kannattaa
parhaiten suorittaa ryhmänä.
Jokaiseen kirjaimeen löytyy vihje Manga Messiaasta seuraavasti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

s. 7 toinen ruutu, ensimmäisen sanan ensimmäinen kirjain
s. 27 vasen yläruutu, ensimmäisen sanan toinen kirjain
s. 279 toinen sana ensimmäinen kirjain
s. 6. ensimmäinen sana viides kirjain
s. 35 vasen alaruutu, ensimmäinen kirjain
s. 60 vasen alaruutu, ylin puhekupla, keskimmäinen kirjain
s. 225 yläruutu, puhekupan ensimmäinen sana, toinen kirjain
s. 142 alaruutu, naisen vastauksen ensimmäinen kirjain
s. 158 yläruutu, oikeanpuolisen tekstin kolmannen sanan toinen kirjain
s. 280 kertomuksen kolmanneksi viimeinen kirjain
s. 155 oikea alaruutu, ensimmäisen sanan viimeinen kirjain

Jos tehtävän tekee tässä järjestyksessä, muodostuu sanapari MELU VAIKENI. On hyvä, että oppilaat tehtävän
tehtyään tarkistuttavat kirjaimet opettajalla ennen anagrammin ratkaisemista. (RATKAISE ANAGRAMMI – järjestä
kirjaimet uudelleen siten, että löydät Raamatusta tutun sanan.)

Kun tehtävä on ratkaistu, purkukysymyksinä voi olla esim.
–
–
–

Miltä tuntui tehdä tehtävää?
Löytyikö kirjaimet helposti? Aiheuttiko lukusuunta ongelmia?
Miten ratkaisitte tehtävän ryhmänä?

Lisäksi voi tehdä tarkentavia kysymyksiä esim.
– Mitä tarkoittaa EVANKELIUMI?
– Kuinka monta evankeliumia Uudessa testamentissa on? Minkä nimisiä?
Manga Messiasta voidaan verrata myös Uuteen testamenttiin, esim. tutkimalla alaviitteitä. ”Löydät Manga
Messiaan kertomukset myös Uudesta testamentista, ks. alaviittet, esim. jouluevankelimi (s. 18–), pääsiäisaamun
tapahtumat (s. 269–).”

3. TYÖSKENTELY: Jeesuksen elämä pähkinänkuoressa
Tämä työskentely voidaan tehdä esimerkiksi pareittain. Voidaan myös toteuttaa niin, että valitaan vain muutama
Jeesuksen elämään liittyvä tapahtuma tai opetus, josta keskustellaan.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

Kuka ilmoitti Marialle Jeesuksen syntymästä? (s. 8)
Mitä lahjoja itämaan viisaat toivat Jeesukselle? (s. 36)
Kuka kastoi Jeesuksen (s. 53)
Mikä oli Jeesuksen ensimmäinen ihmeteko? (s. 72–73)
Etsi ryhmäkuva Jeesuksen opetuslapsista. Monta heitä oli?
Mieti, miksi Pietari, Andreas ja Johannes seisoo eturivissä, Juudas Iskariot takarivissä. (s. 129)
Jeesus kertoi paljon vertauksia. Lue Laupias samarialainen -kertomus (s. 201–203).
Mitä Jeesus halusi opettaa tällä kertomuksella?
Lue kertomus viimeisestä ateriasta (Herran ehtoollinen, 232–241).
a) Kuka pesi kaikkien jalat? Pohdi, miksi.
b) Kuka poistui paikalta? Pohdi, miksi.
c) Mitä Jeesus sanoo leivästä ja viinistä?
Jeesus ristiinnaulittiin (s. 264–267). Mitkä olivat Jeesuksen viimeiset sanat ristillä?
Mitä naisille tapahtui, kun he menivät Jeesuksen haudalle? (s. 269–271)
Mitä Jeesukselle lopulta tapahtui?

4. TYÖSKENTELY: Jeesuksen ihmetekojen ja opetusten työstäminen
Etsikää ryhmän kanssa Jeesuksen ihmetekoja tai opetuksia.
Valitkaa niistä yksi. Tehkää niistä oma sarjakuva tai näytelmä/esitys.

