
Pyhäkoulu 14.6.2020       Nimi______________                      
2. helluntain jälkeinen sunnuntai VK 484
Katoavat ja katoamattomat aarteet 
Psalmi 49:6-10, 16-21. Jutellaan tästä: Joskus tuntuu, että 
vääryydellä ihmiset saavat paljon rahaa, mutta … Älä pelkää, 
jos joku rikastuu, jos hänen talonsa komeus karttuu. Sillä kuolles-
saan ei hän ota mitään mukaansa...
VT: Aamos 8:4-8. Etsi ja alleviivaa profeetan esimerkkejä 
ihmisten vääryydestä*: Kuulkaa tämä, te jotka poljette köyhiä ja 
tahdotte tehdä lopun maan nöyristä, sanoen: "Milloin loppuu uusikuu, 
että saamme myydä viljaa, ja milloin sapatti, että saamme avata 
jyväaitan, pienentää eefa-mitan ja suurentaa painon ja pettää väärällä 
vaa'alla, että saamme ostaa vaivaiset rahasta ja köyhän kenkäparista ja 
myydä akanoita jyvinä?"                                                     
Epistola: 2. korinttilaiskirje 8:1-9. Mitä opimme tästä 
Raamatun kohdasta? ** 1) Mutta me saatamme teidän tietoonne, 
veljet, mitä Jumalan armo on vaikuttanut Makedonian seurakunnissa: 
että, vaikka he olivatkin monessa ahdistuksen koetuksessa, niin oli heidän 
ilonsa heidän suuressa köyhyydessäänkin niin ylenpalttinen, että he 
alttiisti antoivat runsaita lahjoja …. 2) .niin että me kehoitimme Tiitusta, 
niinkuin hän jo oli alkanut, saattamaan teidän keskuudessanne 
päätökseen tämänkin rakkaudentyön….3) En sano tätä käskien, vaan 
viittaamalla muiden intoon minä tahdon koetella teidänkin rakkautenne 
vilpittömyyttä. 4) Muistolause Sillä te tunnette meidän Herramme 
Jeesuksen Kristuksen armon, että Hän, vaikka oli rikas, tuli teidän 
tähtenne köyhäksi, että te Hänen köyhyydestään rikastuisitte.                  
Evankeliumiteksti: Luetaan Luukas 12:13-21 JA/TAI 
Matteus 13:44-46. Puhutaan tästä: ...kavahtakaa kaikkea ahneutta ja
tästä: Taivasten valtakunta on peltoon kätketyn aarteen kaltainen...  
taivasten valtakunta on kuin kauppias, joka etsi kalliita helmiä... #  
Piirustustehtävä--> Joku näistä kolmesta vertauksesta.       
Apostolinen uskontunnustus   Loppuvirsi     
Siunausta jo kolmannelle lomaviikolle

Kirkossa istuvien tehtävä 14.6.2020 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  nyt ________,  kynttilöitä ___ ##      

Päivän aihe. ______________  ___  ______________ ________

Psalmi: Omaisuutta ei voi ottaa mukaan, se on 
meille lainaa Jumalalta.

VT: Tee tehtävä. Alla vastaus.

Epistola: Etsi Makedonia ja Efeso kartastasi, 
katso taustaa Tiituksesta, tee tehtävä. 

.

Evankeliumi: Käy läpi nämä kolme vertausta.       

Mistä tekstistä pastori saarnasi tänään? 
________________________________________

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

*poljette köyhiä ja maan nöyriä: (Uudenkuun juhlana ja sapattina eivät 
voineet petkuttaa kaupassa)  pienentää eefa-mittaa (30-40 litraa kuivaa 
ainetta), suurentaa painoja (eli vaaka, jossa väärät punnukset), ihmisiä 
myytiin velkavankeuteen, väärää viljaa eli jyvinä akanoita. **1)  
Köyhäkin seurakunta innostui antamaan 2) Korintin seurakunnalle 
kestävyyttä rahalahjan keräämiseen 3) Omastaan antamisen tulee 
olla vapaaehtoista, iloista, ei pakonomaista # ahneus (vertaa Roope 
Ankan elämään), Taivasten valtakunta eli pääsy taivaaseen on 
kalleinta, mitä voimme saada.. ## vihreä, 2 kynttilää
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Taustaa
Profeetta Aamos
Aamoksen kirja kuuluu niihin 12:een pikkuprofeettaan, 
jotka seuraavat Jesajaa, Jeremiaa, Hesekieliä sekä 
Danielia. Aamos ei ollut huomattavassa asemassa kuten 
Jesaja ja Jeremia, vaan pienestä kylästä läheltä 
Beetlehemiä, siis Juudasta, vaikka hän saarnasikin 
pohjoisessa kuningaskunnassa eli Israelissa. Hänen 
varsinainen ammattinsa oli lammaslauman hoito ja 
viikunapuiden kasvattaminen. Hänen sanomansa oli, että 
molemmat kansat tulisivat joutumaan tuhoon, koska olivat
hylänneet Jumalan lait ja elivät synnissä. Israel joutuikin 
Assyrian valloittamaksi vuosina 722-721 eKr.; Juudan 
vuoro oli sitten joutua Babylonian pakkosiirtolaisuuteen 
vuonna 587 eKr.

Kerrataan korinttilaiskirjeitä
Paavali kirjoitti molemmat kirjeet Korinttiin 

samana vuonna eli todennäköisesti v. 55 jKr., 1. kirjeen 
keväällä Efesosta ennen helluntaita, tämän 2. kirjeen 
ennen talven tuloa Makedoniasta. 

Entä sitten Tiitus, joka mainitaan päivän epistolassa?  
Hän oli eräs Apostolin lähetystyön tuloksia ja suuremmoinen 
apu tälle. Kun Paavali meni Antiokiasta Jerusalemin 
seurakunnan johtajien luo selostamaan opetustaan, hän otti 
Tiituksen mukaansa. Jerusalemissa tulikin vaikeuksia, koska 
Paavali oli ottanut ympärileikkaamattoman pakanakristityn 
mukaansa. Sovittiin, etä Paavalista tulisi pakanoiden apostoli. 

Tiitusta ei mainittu Apostolien teoissa, mutta 
yhteensä kokonaista 13 kertaa UT:ssa. Tiitus työskenteli 
Paavalin kanssa Efesossa tämän 3. lähetysmatkan aikana. 
Sieltä Paavali lähetti hänet sitten Korinttiin auttamaan 

seurakunnan työtä. Paavalin 1. vankeuden eli kotiarestin 
jälkeen Tiitus ja hän olivat yhdessä vähän aikaa Kreetan 
saarella. Paavali pyysi Tiitusta jäämään sinne saamaan 
työtä valmiiksi. Viimeisen kerran Tiituksesta mainitaan, 
että hän meni lähetysmatkalle Dalmatiaan. 

UT:ssa on myös kirje Tiitukselle, jonka Apostoli 
Paavali kirjoitti mahdollisesti Korintista, sillä hän ei ollut vielä
saapunut Nikopolikseen (suomeksi voiton kaupunki), joka 
sijaitsi Kreikan länsirannikolla. Hän kirjoitti Tiitukselle, että 
suunnitteli viettävänsä Nikopoliksessa talven. Paavali oli 
vapautunut ensimmäisestä Rooman vankeudestaan, joten kirje 
on kirjoitettu vv. 63-65, tai vielä myöhemmin, jos hän oli jo  
ehtinyt käydä Hispaniassa eli Espanjassa.

Kirkkovuoden seurantaa

Nyt kun pitkä juhlakausi on ohitse, kirkkovuoden 
kalenterissa seuraa pääasiassa vihreä, eli arkikausi (2 
kynttilää). Kuitenkin edessä on tärkeitäkin pyhiä:

20.6. Juhannus eli Johannes Kastajan päivä
12.7. Apostolien päivä
26.7. Kirkastussunnuntai
4.10. Mikkelinpäivä
31.10. Pyhäinpäivä
1.11. Uskonpuhdistuksen muistopäivä
Tänä vuonna 1. adventtisunnuntai on 29.11.
Itse asiassa sekä juhannus (varsinaisesti 24.6.) että pyhäinpäivä
on siirretty lauantaiksi, jolloin ne eivät lisää suomalaisten 
lomapäiviä.
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Hän oli eräs Apostolin lähetystyön tuloksia ja suuremmoinen 
apu tälle. Kun Paavali meni Antiokiasta Jerusalemin 
seurakunnan johtajien luo selostamaan opetustaan, hän otti 
Tiituksen mukaansa. Jerusalemissa tulikin vaikeuksia, koska 
Paavali oli ottanut ympärileikkaamattoman pakanakristityn 
mukaansa. Sovittiin, etä Paavalista tulisi pakanoiden apostoli. 

Tiitusta ei mainittu Apostolien teoissa, mutta 
yhteensä kokonaista 13 kertaa UT:ssa. Tiitus työskenteli 
Paavalin kanssa Efesossa tämän 3. lähetysmatkan aikana. 
Sieltä Paavali lähetti hänet sitten Korinttiin auttamaan 

seurakunnan työtä. Paavalin 1. vankeuden eli kotiarestin 
jälkeen Tiitus ja hän olivat yhdessä vähän aikaa Kreetan 
saarella. Paavali pyysi Tiitusta jäämään sinne saamaan 
työtä valmiiksi. Viimeisen kerran Tiituksesta mainitaan, 
että hän meni lähetysmatkalle Dalmatiaan. 

UT:ssa on myös kirje Tiitukselle, jonka Apostoli 
Paavali kirjoitti mahdollisesti Korintista, sillä hän ei ollut vielä
saapunut Nikopolikseen (suomeksi voiton kaupunki), joka 
sijaitsi Kreikan länsirannikolla. Hän kirjoitti Tiitukselle, että 
suunnitteli viettävänsä Nikopoliksessa talven. Paavali oli 
vapautunut ensimmäisestä Rooman vankeudestaan, joten kirje 
on kirjoitettu vv. 63-65, tai vielä myöhemmin, jos hän oli jo  
ehtinyt käydä Hispaniassa eli Espanjassa.

Kirkkovuoden seurantaa

Nyt kun pitkä juhlakausi on ohitse, kirkkovuoden 
kalenterissa seuraa pääasiassa vihreä, eli arkikausi (2 
kynttilää). Kuitenkin edessä on tärkeitäkin pyhiä:

20.6. Juhannus eli Johannes Kastajan päivä
12.7. Apostolien päivä
26.7. Kirkastussunnuntai
4.10. Mikkelinpäivä
31.10. Pyhäinpäivä
1.11. Uskonpuhdistuksen muistopäivä
Tänä vuonna 1. adventtisunnuntai on 29.11.
Itse asiassa sekä juhannus (varsinaisesti 24.6.) että pyhäinpäivä
on siirretty lauantaiksi, jolloin ne eivät lisää suomalaisten 
lomapäiviä.


