
Pyhäkoulu 28.6.2020       Nimi______________                      
4. helluntain jälkeinen sunnuntai       VK 484
Kadonnut  ja jälleen löytynyt 

Psalmi 32:1-2, 5-8. Luetaan yhdessä: Autuas se, jonka rikokset 
ovat anteeksi annetut, jonka synti on peitetty! Autuas se ihminen, 
jolle Herra ei lue hänen pahoja tekojansa ja jonka hengessä ei ole 
vilppiä!
VT: Kumman kuulit? ____Hoosea 12:6-7 Herra, Jumala 
Sebaot - Herra on Hänen nimensä Ja sinä - käänny Jumalasi tykö, 
noudata laupeutta ja oikeutta ja pane alati toivosi Jumalaasi.     
TAI____Jesaja 61:10-11. Minä iloitsen suuresti Herrassa, 
minun sieluni riemuitsee minun Jumalassani, sillä Hän pukee 
minun ylleni autuuden vaatteet ja verhoaa minut vanhurs-
kauden viittaan...                                                             
Epistola: Roomalaiskirje 4:1-8.  a) Mainitse kaksi Raamatun 
henkilöä tekstistä. b) Huomaatko psalmin 32:n kanssa 
yhtäläisyyden? Kuka lainasi psalmia?* Muistolause: "Autuaat ne, 
joiden rikokset ovat anteeksi annetut ja joiden synnit ovat peitetyt! ” 
Autuas se mies, jolle Herra ei lue syntiä!                                                   
Evankeliumiteksti: Luetaan Luukas 15:11-32 ja vastataan 
kysymyksiin.  **1) Keitä vertauksessa on? 2) Miten nuorempi
veli eli elämäänsä, entä vanhempi veli? 3) Milloin tämä 
tuhlaajapoika tajusi tehneensä väärin? 4) Miten isä otti hänet 
vastaan? 5) Miten vertaat veljien asennetta isään? 6) Kuka on 
vertauksessa isä?                                             
Piirustustehtävä-->   Piirrä isän ja pojan kohtaaminen.       
Apostolinen uskontunnustus   Loppuvirsi     
Siunausta ja varjelusta koko heinäkuulle. Palataan 
kouluun ja pyhäkouluun elokuussa.

Kirkossa istuvien tehtävä 28.6.2020 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 ___ #   On arkiaika.   

Päivän aihe. __________  ___  _________________ ________

Psalmi: Lue itseksesi tai ääneen kotimatkalla.

VT: Kumman kuulit? Taustoissa profeetoista lisää.

Epistola: Opettele muistolause. Vertaa psalmiin. .
Evankeliumi: Vastaa kysymyksiin. Alla vastaus.       

Mistä tekstistä pastori saarnasi tänään? 
________________________________________

Mikä siinä jäi erityisesti mieleen? _____________ 
_________________________________________
Oliko teillä vielä lyhennetty messukaava? Oli/Ei ollut.   

*a) Aabraham ja Daavid , b) Apostoli Paavali lainasi psalmia** 1) Isä ja 
kaksi veljestä 2) Nuorempi vaati ennakkoon perintönsä ja tuhlasi sen 
huonolla elämällä vieraassa maassa, vanhempi pysyi isän luona ja oli 
hänellä töissä. 3) Kun hän oli ihan rahaton (”pohjalla”) ja tuli vielä 
nälänhätä eikä hän saanut edes sikopaimenena syödä sikojen herneitä, hän 
tajusi asian. 4) Isä tuli vastaan jo ennen kuin poika ehti pihaan, puki 
hienoihin vaatteihin ja valmistutti juhla-aterian. 5) Isompi veli oli aina 
ollut isän leivissä ja nauttinut tämän suosiosta, ei antanut sille arvoa; 
nuorempi tajusi isän rakkauden, koska oli ollut sitä vailla. 6) Isä on Jumala
Jeesuksessa, joka antaa runsaasti anteeksi kaikki synnit # vihreä, 2 
kynttilää
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Taustat:
Psalmi 32 kuuluu seitsemän katumuspsalmin sarjaan: 
psalmit 6, 32, 38, 51, 102, 130 ja 143.
Hoosea
Hoosea on ensimmäinen 12:sta pikkuprofeetasta, ainoa kirjoittavista 
profeetoista, joka oli kotoisin pohjoisesta kuningaskunnasta eli Israelista. 
Koska hänen työkautensa kesti kauan, myös Israelin jouduttua Assyrian 
valtaan (vv. 722-721 eKr.), hänen arvellaan kirjoittaneen kirjan Juudasta.
Hoosean ensimmäisessä luvussa kerrotaan hänen uskottomasta vaimostaan
Goomerista ja kolmesta lapsestaan, joille hän antoi erikoiset nimet. Voit 
katsoa Raamatustasi. 
Jakeessa 6 sana laupeus on myös käännetty sanalla rakkaus.
Jesaja
Jesajasta on ollut myös paljon puhetta. Hän varoitti eteläistä 
kuningaskuntaa eli Juudaa ja ennusti, että sen synnit veisivät sen 
Babylonian vankeuteen. Babylonian kuninkaan lähettiläiden käynti 
kuningas Hiskiaan luokse varmensi hänen ennustuksensa, vaikka 
Jerusalemin hävitys tapahtuikin vasta 586 eKr.,  Jesaja näki edeltä Juudan 
lopun ja sitten ennusti kansan vapautuksen pakkosirtolaisuudesta. Jumala 
pelastaisi kansan Babyloniasta, kuten Hän vapautti kansan Egyptistä. 
Jesaja ennusti persialaisen Kyyroksen (Kooreksen) nousun, joka yhdistäisi
meedialaiset ja persialaiset ja valloittaisi Babylonian. Tämän hallitsijan 
määräys sallisi juutalaisten paluun kotimaahan vuonna 538 rakentamaan 
Jerusalemia ja temppeliä. Tämä vapautus ennakoi vielä suurempaa 
pelastusta Kristuksessa.
Roomalaiskirje
Näin alkoi roomalaiskirje (Room. 1:1-7):
Paavali, Jeesuksen Kristuksen palvelija, kutsuttu apostoli, erotettu 
julistamaan Jumalan evankeliumia, jonka Jumala on edeltä 
luvannut profeettainsa kautta pyhissä kirjoituksissa, Hänen 
Pojastansa - joka lihan puolesta on syntynyt Daavidin siemenestä 
ja pyhyyden hengen puolesta kuolleistanousemisen kautta asetettu 
Jumalan Pojaksi voimassa - Jeesuksesta Kristuksesta, meidän 
Herrastamme, jonka kautta me olemme saaneet armon ja 
apostolinviran, että syntyisi uskon kuuliaisuus Hänen nimeänsä 
kohtaan kaikissa pakanakansoissa, joihin tekin, Jeesuksen 
Kristuksen kutsumat, kuulutte: kaikille Roomassa oleville Jumalan 

rakkaille, kutsutuille pyhille. Armo teille ja rauha Jumalalta, 
meidän Isältämme, ja Herralta Jeesukselta Kristukselta!
Paavali ilmoittaa heti tämän jälkeen hartaan halun päästä Roomaan 
tapaamaan seurakuntaa. Hänen toiveensa toteutuivat, jopa niin 
paljon, että hän oli kahdesti vankeudessa, ensin kotiarestissa 
Roomassa ja lopulta vankeudessa, jossa keisari Neron vainojen 
aikana kärsi marttyyrikuoleman. 

Roomalaiskirjeen erityispiirteitä:                                                  
1) Paavalin kirjeistä kaikkein teologisesti täydellisin kirje.               2) 
Korostuksena kristillinen oppi esimerkiksi synti, pelastus, armo, usko,
vanhurskaus, vanhurskauttaminen, lunastus, kuolema ja 
ylösnousemus.
3) Vanhan testamentin erittäin laaja käyttö-

Tietokilpa kuluneesta kirkkovuodesta
1) Mainitse neljä evankelistaa.
2) Miksi Mooses on tärkeä VT:ssa ja meille?
3) Luettele Paavalin kirjeet. Osaatko muistirimpsun?
4) Kirkkovuosi: Miten monta adventinajan sunnuntaita? Miten pitkä on 
paastonaika ennen pääsiäistä? Minkä muistoksi vietämme helatorstaita? 
Montako päivää pääsiäisestä on helluntaihin?
5) Mainitse Minä olen -sanontoja Johanneksen evankeliumista. (7)
6) Keitä olivat etiopialainen hoviherra, Nikodemos ja Sakkeus?

Vastaukset:
1) Matteus Markus Luukas Johannes 2) Hän vei Israelin kansan Egyptin 
orjuudesta (esikuva Jeesuksesta, joka vie meidät synnin orjuudesta) antoi 
kymmenen käskyn taulut, jotka meillekin kristillisen elämän perustana.         
3) Room Ko Gal Ef Fili Kol Tessa Timo Tiit Filemon. 4) 4 sunnuntaita/ 40 
arkipäivää (ei sunnuntai)/ Kristuksen taivaaseenastumisen päivä/ 50 päivää 
pääsiäisestä 5) Minä olen Elämän leipä/Maailman valo/ Lammasten portti/ 
Hyvä Paimen/ Ylösnousemus ja elämä/ Tie, totuus ja elämä,/Totinen viinipuu.
6) Jerusalemista juhlilta palaava Jumalaa pelkääväinen, luki Jesajaa ja diakoni
Filippos selitti, kastoi/Fariseus, joka tuli yöllä Jeesuksen luo: Johannes 
3:16/Tullimiesten esimies, joka otti ilolla kotiinsa  Jeesuksen ja syntien 
anteeksiannon. Huomaa, että Jeesus kutsui itsensä kylään, mikä oli 
vastoin silloisia tapoja.
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Roomassa ja lopulta vankeudessa, jossa keisari Neron vainojen 
aikana kärsi marttyyrikuoleman. 

Roomalaiskirjeen erityispiirteitä:                                                  
1) Paavalin kirjeistä kaikkein teologisesti täydellisin kirje.               2) 
Korostuksena kristillinen oppi esimerkiksi synti, pelastus, armo, usko,
vanhurskaus, vanhurskauttaminen, lunastus, kuolema ja 
ylösnousemus.
3) Vanhan testamentin erittäin laaja käyttö-

Tietokilpa kuluneesta kirkkovuodesta
1) Mainitse neljä evankelistaa.
2) Miksi Mooses on tärkeä VT:ssa ja meille?
3) Luettele Paavalin kirjeet. Osaatko muistirimpsun?
4) Kirkkovuosi: Miten monta adventinajan sunnuntaita? Miten pitkä on 
paastonaika ennen pääsiäistä? Minkä muistoksi vietämme helatorstaita? 
Montako päivää pääsiäisestä on helluntaihin?
5) Mainitse Minä olen -sanontoja Johanneksen evankeliumista. (7)
6) Keitä olivat etiopialainen hoviherra, Nikodemos ja Sakkeus?

Vastaukset:
1) Matteus Markus Luukas Johannes 2) Hän vei Israelin kansan Egyptin 
orjuudesta (esikuva Jeesuksesta, joka vie meidät synnin orjuudesta) antoi 
kymmenen käskyn taulut, jotka meillekin kristillisen elämän perustana.         
3) Room Ko Gal Ef Fili Kol Tessa Timo Tiit Filemon. 4) 4 sunnuntaita/ 40 
arkipäivää (ei sunnuntai)/ Kristuksen taivaaseenastumisen päivä/ 50 päivää 
pääsiäisestä 5) Minä olen Elämän leipä/Maailman valo/ Lammasten portti/ 
Hyvä Paimen/ Ylösnousemus ja elämä/ Tie, totuus ja elämä,/Totinen viinipuu.
6) Jerusalemista juhlilta palaava Jumalaa pelkääväinen, luki Jesajaa ja diakoni
Filippos selitti, kastoi/Fariseus, joka tuli yöllä Jeesuksen luo: Johannes 
3:16/Tullimiesten esimies, joka otti ilolla kotiinsa  Jeesuksen ja syntien 
anteeksiannon. Huomaa, että Jeesus kutsui itsensä kylään, mikä oli 
vastoin silloisia tapoja.


