
Pyhäkoulu 7.6.2020       Nimi______________                        
Pyhän Kolminaisuuden päivä  Salattu Jumala VK 484

Psalmi 95:1-2, 6-7. Lue ja opettele muistolauseena.     
Tulkaa, kumartukaamme ja polvistukaamme, polvillemme 
langetkaamme Herran, meidän Luojamme, eteen. Sillä       
Hän on meidän Jumalamme, ja me olemme kansa, jota       
Hän paimentaa, lauma, jota Hänen kätensä kaitsee.
VT: Päivän aihe molemmissa.Merkitse rasti kuulemaasi: 
Laske, montako käsittää-sanaa löydät niistä yhteensä.*    
Job 37:21-24____ Kaikkivaltiasta emme saata käsittää, Häntä, 
joka on suuri voimassa, joka ei oikeutta ja täydellistä vanhurskautta
polje.TAI Saarnaaja 8:16-17____ ...minä tulin näkemään 
kaikista Jumalan teoista, että ihminen ei voi käsittää sitä, mitä 
tapahtuu auringon alla; sillä ihminen saa kyllä nähdä vaivaa 
etsiessään, mutta ei hän käsitä. Ja jos viisas luuleekin tietävänsä,  
ei hän kuitenkaan voi käsittää.                                              
Epistola: Efesolaiskirje 4:1-6. Etsi seurakunnan 
tunnusmerkkejä ja alleviivaa. Löydätkö Pyhän 
Kolminaisuuden? ** Niin kehoitan siis minä, joka olen vankina 
Herrassa, teitä vaeltamaan, niinkuin saamanne kutsumuksen arvo 
vaatii, kaikessa nöyryydessä ja hiljaisuudessa ja pitkämielisyydessä 
kärsien toinen toistanne rakkaudessa ja pyrkien säilyttämään Hengen 
yhteyden rauhan yhdyssiteellä: yksi ruumis ja yksi Henki, niinkuin te 
olette kutsututkin yhteen ja samaan toivoon, jonka te kutsumukses-
sanne saitte; yksi Herra, yksi usko, yksi kaste; yksi Jumala ja kaikkien 
Isä, joka on yli kaikkien ja kaikkien kautta ja kaikissa.                            
Evankeliumiteksti: Johannes 15:1-10. Luetaan/kuunnellaan     
ja vastataan kysymyksiin: # 1) Katso Raamatustasi, missä tilanteessa 
Jeesus on puhunut tämän. 2) Muistatko muita Minä olen-lauselmia?         
3) Mitä tarkoittaa ”Minä olen” hebreassa?                  
Piirustustehtävä---→--→--→--→  Piirrä alttari, jossa 
näkyy Elämän leipä ja Viinipuu(n tuote).                               
Apostolinen uskontunnustus   Loppuvirsi     
Siunausta  ensimmäiselle lomaviikolle

Kirkossa istuvien tehtävä 7.6.2020 Otitko Raamatun mukaan?

Kuka on tänään saarnavuorossa? _________________
Kuka tänään suntiona?_________________________
Kuka kanttorina? _____________________________ 
Onko eri ryhmille pyhäkoulua?      On/Ei. 
Onko kirkkokahvit?     On/Ei Paljonko ihmisiä 
kirkossa? ______. Montako messua tänään? _____

Väri on  ________, suuri juhlapyhä, kynttilöitä ___ ##  

Päivän aihe. ________________  ________________ 

Psalmi: Opettele muistolause.

VT: Laske, montako  käsittää-sanaa löydät ____. *

Epistola: Tee tehtävä. Alla vastaus.Etsi Efeso kar- talta.
Evankeliumi: Vastaa kysymyksiin.       

Mistä tekstistä pastori saarnasi tänään? 
________________________________________

Mikä siinä jäi erityisesti mieleen? _____________ 
_________________________________________
Oliko mitään erityistä tänään messussa? Jos oli, kirjoita 
taakse.

  

*4 kertaa ei voi käsittää ** kärsien toinen toistanne rakkaudessa, Hengen 
yhteys, yksi ruumis ja yksi Henki, sama toivo, yksi Herra, yksi usko, yksi
kaste (siis sakramentti) yksi Jumala ja kaikkien Isä #1) Jeesuksen pisin 
muistiin merkitty puhe kiirastorstaina Yläsalissa 2) 7: Minä olen elämän 
leipä, maailman valo, lammasten ovi/portti, hyvä paimen, 
ylösnousemus ja elämä, tie, totuus ja elämä, totinen viinipuu.  3) Minä
olen oli Jumalan nimi. Jeesus näillä lauseilla ilmoitti olevansa 
Jumala. ## valkoinen 6 kynttilää
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Job
Martti Luther: Jobin kirja käsittelee kysymystä, tuleeko 

onnettomuus Jumalalta jopa vanhurskaille. Job  toteaa, että 
Jumala sallii onnettomuuksia myös vanhurskaille vain omaksi 
kunniakseen. Jeesus todistaa samaa miehestä, joka oli syntynyt
sokeana. (Joh 9:3)( LW 35:25)
Saarnaaja 

Kuten edellinen kirja Sananlaskut, Saarnaajan tekijänä 
tai osatekijänä pidetään kuningas Salomoa. 

Saarnaajan opetus on, että elämä ilman, että sen 
keskuksena on Jumala, on tarkoituksetonta ja merkityksetöntä. 
Ilman Jumalaa, mikään muukaan ei tyydytä. Jumalan ollessa 
keskiössä koko elämä ja Hänen muut hyvät antinsa otetaan 
kiitollisina vastaan, niitä käytetään ja niistä nautitaan täysillä. 
Kirja esittelee sellaisen ihmistyypin, jonka elämä on suureksi 
osaksi merkityksetöntä, koska ei ollut itse luottanut Jumalaan. 

Efesolaiskirje (Efesosta hiljattain pyhäkoulutaustoissa)
Apostoli Paavali kirjoitti kirjeen efesolaisille samaan 

aikaan kuin hän kirjoitti kirjeen kolossalaisille eli n. vuonna 
60, kun hän oli ensimmäisen kerran vankeudessa eli nyt 
kotiarestissa Roomassa. Paavalihan oleskeli kolme vuotta 
Efesossa, joten hän oli siellä laajalti tunnettu. Efesolaiskirje ei 
käsittele mitään erityistä harhaa, toisin kuin monet Paavalin 
kirjeistä. Se oli todennäköisesti tarkoitettu kiertokirjeeksi 
muillekin seurakunnille.
Johanneksen evankeliumi

Muistathan, että kolme ensimmäistä evankeliumia. Matteus, 
Markus ja Luukas ovat nk. synoptisia (kreikan synopsis= yhtä aikaa 
näkeminen) evankeliumeja. Johanneksen näkökulma on hieman 
erilainen ja hänen kirjoituksensakin voi olla  myöhemmältä ajalta, 

olihan hän nuorin apostoleista ja ainoa, joka eli vanhuuteen saakka.
Johannes oli aina se opetuslapsi, jota Jeesus rakasti, ei 

nimeltä mainitty tässä evankeliumissa. (Siten Johannes-nimi tässä 
evankeliumissa viittaa aina Johannes Kastajaan.) Kirkkoisä 
Irenaeus, joka oli Johanneksen oppilaan piispa Polykarpoksen 
oppilas, kertoi Johanneksen nimen varmana tietona.

Synoptiset evankeliumit ovat merkinneet muistiin runsaasti 
Jeesuksen vertauksia. Johannes on taas erikoistunut Minä olen – 
sanontoihin.  Niitä on seitsemän: Minä olen elämän leipä, 
maailman valo, lammasten ovi/portti, hyvä paimen, 
ylösnousemus ja elämä, tie totuus ja elämä ja totinen viinipuu.
Viime mainittu on juuri päivän tekstissä. 

Johanneksen evankeliumi eroaa kolmesta muusta 
evankeliumista siinä, että Johannes ei sisällytä evankeliumiinsa 
lainkaan esimerkiksi Jeesuksen sukuluetteloja, syntymää, kastetta, 
kiusausta, Getsemanen kärsimystä tai taivaaseen astumista. 
Johannes keskittyy Jeesuksen julkisen toiminnan ensimmäiseen 
vuoteen, josta muut evankeliumit eivät juurikaan kerro, sekä 
ristin ja ylösnousemuksen tapahtumiin. Johannes korostaa 
Jeesuksen toimintaa Jerusalemissa, kun taas muissa 
evankeliumeissa painottuu toiminta Galileassa.-- Johanneksella on 
muita enemmän puheita ja vähemmän toimintaa.

Kielinurkkaus
Oletko koskaan tullut ajatelleeksi, että ihmiset käyttävät jopa 
tietämättään kristillisiä aiheita puheissaan?

Väkeä oli paljon kuin helluntaiepistolassa.
Menin sinne apostolinkyydillä. (jalkaisin)
Sain eilen jobinpostia. (=surullisia uutisia)
Tuo juttu on ihan hepreaa minulle. (En ymmärrä: It is Greek
to me enkuksi :) )
Hän puhuu ihan kaanaankieltä. (En taaskaan ymmärrä)

Tiedätkö muita ilmaisuja?
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Efesolaiskirje (Efesosta hiljattain pyhäkoulutaustoissa)
Apostoli Paavali kirjoitti kirjeen efesolaisille samaan 

aikaan kuin hän kirjoitti kirjeen kolossalaisille eli n. vuonna 
60, kun hän oli ensimmäisen kerran vankeudessa eli nyt 
kotiarestissa Roomassa. Paavalihan oleskeli kolme vuotta 
Efesossa, joten hän oli siellä laajalti tunnettu. Efesolaiskirje ei 
käsittele mitään erityistä harhaa, toisin kuin monet Paavalin 
kirjeistä. Se oli todennäköisesti tarkoitettu kiertokirjeeksi 
muillekin seurakunnille.
Johanneksen evankeliumi

Muistathan, että kolme ensimmäistä evankeliumia. Matteus, 
Markus ja Luukas ovat nk. synoptisia (kreikan synopsis= yhtä aikaa 
näkeminen) evankeliumeja. Johanneksen näkökulma on hieman 
erilainen ja hänen kirjoituksensakin voi olla  myöhemmältä ajalta, 

olihan hän nuorin apostoleista ja ainoa, joka eli vanhuuteen saakka.
Johannes oli aina se opetuslapsi, jota Jeesus rakasti, ei 

nimeltä mainitty tässä evankeliumissa. (Siten Johannes-nimi tässä 
evankeliumissa viittaa aina Johannes Kastajaan.) Kirkkoisä 
Irenaeus, joka oli Johanneksen oppilaan piispa Polykarpoksen 
oppilas, kertoi Johanneksen nimen varmana tietona.

Synoptiset evankeliumit ovat merkinneet muistiin runsaasti 
Jeesuksen vertauksia. Johannes on taas erikoistunut Minä olen – 
sanontoihin.  Niitä on seitsemän: Minä olen elämän leipä, 
maailman valo, lammasten ovi/portti, hyvä paimen, 
ylösnousemus ja elämä, tie totuus ja elämä ja totinen viinipuu.
Viime mainittu on juuri päivän tekstissä. 

Johanneksen evankeliumi eroaa kolmesta muusta 
evankeliumista siinä, että Johannes ei sisällytä evankeliumiinsa 
lainkaan esimerkiksi Jeesuksen sukuluetteloja, syntymää, kastetta, 
kiusausta, Getsemanen kärsimystä tai taivaaseen astumista. 
Johannes keskittyy Jeesuksen julkisen toiminnan ensimmäiseen 
vuoteen, josta muut evankeliumit eivät juurikaan kerro, sekä 
ristin ja ylösnousemuksen tapahtumiin. Johannes korostaa 
Jeesuksen toimintaa Jerusalemissa, kun taas muissa 
evankeliumeissa painottuu toiminta Galileassa.-- Johanneksella on 
muita enemmän puheita ja vähemmän toimintaa.

Kielinurkkaus
Oletko koskaan tullut ajatelleeksi, että ihmiset käyttävät jopa 
tietämättään kristillisiä aiheita puheissaan?

Väkeä oli paljon kuin helluntaiepistolassa.
Menin sinne apostolinkyydillä. (jalkaisin)
Sain eilen jobinpostia. (=surullisia uutisia)
Tuo juttu on ihan hepreaa minulle. (En ymmärrä: It is Greek
to me enkuksi :) )
Hän puhuu ihan kaanaankieltä. (En taaskaan ymmärrä)

Tiedätkö muita ilmaisuja?


