Kotipyhäkoulu 5.4.2020 6. paastonajan sunnuntai
mukana oma Raamattu (tässä 33/38). LV 878 (ehdotus: tätä
laulua voisi laulaa – vain 4 säkeistöä – koko viikon, että sen
oppii ulkoa).
Palmusunnuntai
Kunnian kuninkaan alennustie
Väri lila 2 kynttilää. Voit taas laittaa pienen kotialttarin. Tässä
tekstejä, jotka eivät ole 1. vuosikerrasta, joka oli juuri viime
vuonna. Niitä voit tietenkin katsoa itse.
”HOOSIANNA DAAVIDIN POIKA, SIUNATTU OLKOON
HÄN, JOKA TULEE HERRAN NIMEEN.”

Psalmi 22:2-6 Milloin Jeesus lausui nämä sanat?Jumalani,
Jumalani, miksi minut hylkäsit? *
TAI psalmi 118:26-29 Viime viikolla Luukkaan
evankeliumissa oli tämä sama psalmin kohta. Mistä puhutaan?
Siunattu olkoon Hän, joka tulee Herran nimeen. **
Muistolause psalmista 118: Kiittäkää Herraa, sillä Hän on
hyvä; sillä Hänen armonsa pysyy iankaikkisesti.

Hänen päällensä kaikkien meidän syntivelkamme. #
[TAI Sakarja 9:9-19 (1.vk) ]

Epistola: [Filippiläiskirje 2:5-11 (1.vk) ] TAI
2.Korinttilaiskirje 2:14-17. Mieti alleviivatuja kohtia. Keksistkö
kytköksiä? Mutta kiitos olkoon Jumalan, joka aina kuljettaa
meitä voittosaatossa +Kristuksessa ja meidän kauttamme joka
paikassa tuo ilmi Hänen tuntemisensa tuoksun! Sillä me
olemme Kristuksen tuoksu ++Jumalalle sekä pelastuvien että
kadotukseen joutuvien joukossa:näille tosin kuoleman haju
kuolemaksi, mutta noille elämän tuoksu elämäksi. Ja kuka on
tällaiseen kelvollinen?° Sillä me emme ole niinkuin nuo monet,
jotka myyskentelevät Jumalan sanaa°°; vaan puhtaasta mielestä,
niinkuin Jumalan vaikutuksesta, Jumalan edessä, me Kristuksessa
puhumme.

Evankeliumiteksti: Johannes 12:1-8. Lue teksti ja vastaa
kysymyksiin: 1) Missä Jeesus on ja milloin? 2) Mitä muistat
isäntäväestä? 3) Etsi jae, jossa kerrotaan Jeesukselle tehty
palvelu. Miksi erityinen? 4) Kuka arvosteli palvelua ja miksi?
5) Mitä Jeesus kertoi hautaustavoista Israelissa? Miten se
toimitettiin Jeesuksen kuoleman jälkeen?
Apostolinen uskontunnustus
Isä meidän

VT : Jesaja 50:4-10. Herran palvelija -lauluja on neljä.
Kuuluisin on Jesaja 53, josta osa tässä.
...mutta Hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden,
runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli Hänen
päällänsä, että meillä rauha olisi, ja Hänen haavainsa kautta me
olemme paratut. Me vaelsimme kaikki eksyksissä niinkuin
lampaat, kukin meistä poikkesi omalle tielleen. Mutta Herra heitti

Loppulauluina pääsiäisen tuttuja esim VK 88
Siunausta alkavalle hiljaiselle viikolle kotikoululaiset

Vastaukset: *Jeesus lausui nämä sanat ristillä, kun Hänen
päälleen oli laskettu koko maailman synnit, siis ero Jumalasta.
** Luukas 13:35: Jeesus viittaa sekä tulevaan Jerusalemin
ratsastukseensa että Herran päivään, jolloin Hän tulee
kunniassa. # Tämä Jesaja 53 kannattaa lukea toistamiseen, että
se ihan syöpyy mieleen. + Maa oli Rooman vallassa ja
roomalaisilla oli nk. triumfikulkue (ja Roomassa vieläkin
triumfikaaria) voiton kunniaksi, jolloin kulkueessa kävelivät
paitsi voittajat myös orjiksi otetut maan asukkaat. Kadun
vierillä ihmiset hurrasivat ja taputtivat käsiään ja ilman täytti
poltettujen yrttien tuoksu. ++ Meitä kristittyjä kutsutaan
hengelliseen taisteluun, jota johtaa itse Kristus, ja Hänen
kauttaan Jumala levittää Hänen tuntemuksensa ”tuoksua”. °
Vastaus löytyy luvusta 3:5...ei niin, että meillä itsellämme olisi
kykyä ajatella jotakin, ikäänkuin se tulisi meistä itsestämme, vaan
se kyky, mikä meillä on, on Jumalasta.°° Jos joku saarnaa
menestystä ja samalla kahmii itsekin oman osuutensa, tiedämme,
että se ei ole Jumalasta.

1) Betaniassa kuusi päivää ennen pääsiäistä. 2) Maria, Martta
ja Lasarus olivat sisaruksia ja Jeesuksen ystäviä. Martta
keittiöahertaja, Maria kuuntelija, Lasarus herätettiin kuolleista.
3) Jae 3: Niin Maria otti naulan (n.puoli litraa)oikeata,
kallisarvoista nardusvoidetta (kasvi ja sen öljy) ja voiteli Jeesuksen
jalat ja pyyhki ne hiuksillaan; ja huone tuli täyteen voiteen tuoksua.
Erityinen, koska tehtiin ennen kuolemaa, koska käytettiin erittäin
kallista nardusvoidetta (300 denaria vuoden palkka), koska
voideltiin jalat (normaalisti pää), kuivattiin hiuksilla, normaalisti
kunniallinen nainen ei koskaan pitänyt hiuksiaan auki julkisesti.
Nöyryyttä osoitti hänen palveluksensa, koska jalkojen pesu oli
palvelojoiden, ei isäntäväen työ.
4) Juudas Iskariot, varas, joka ajatteli vain rahaa (naamioi rahaasian “köyhille”) 5) Kuollut voideltiin. Joosef Arimatialainen sai

luvan viedä Jeesuksen ruumiin hautaan. Tuli myös Nikodemoss,
joka ensi kerran oli yöllä tullut Jeesuksen luo, ja toi mirhan ja
aloen seosta noin sata naulaa (50 litraa). Niin he ottivat Jeesuksen
ruumiin ja käärivät sen hyvänhajuisten yrttien kanssa
käärinliinoihin, niinkuin juutalaisilla on tapana haudata. (Myös
naiset olivat menossa pääsiäisaamuna haudalle, koska eivät
voineet sapatin aikana tehdä vainajalle viimeistä palvelusta.)
Edellisen sunnuntain evankeliumin tarkennusta :
Herodes Antipas sai siis isältänsä Herodes Suurelta hallittavakseen
kolmanneksen valtakunnasta: Galilean ja Perean, ei Juudeaa. Veljet
Arkhelaos ja Filippos jakoivat loput. Herodes Antipas mestautti
Johannes Kastajan. Hän joutui lopuksi itsekin maanpakoon nykyisen
Ranskan alueelle.
Jeesus oli todennäköisesti Perean alueella (Jordanin itäpuolella) ja
fariseukset halusivat pelotella Häntä ja saada Hänet menemään
Juudeaan. Jeesus tyynesti ilmoitti, että Hän ei kuolisi muualla kuin
Jerusalemissa. Siellähän oli uhripaikka.
Edellisen viikon evankeliimista:

Raamatun kielikuvia Jumalasta, jonka siipien suojaan me voimme
kätkeytyä, on monia ja meidän tutuissa virsissämme ja hangellisissä
lauluissa sama kielikuva, esimerkiksi: Mua siipeis suojaan kätke oi
Jeesus Herrani (VK 552) .
Tosielämän kertomus:
Tommy Toepfer asui pienenä poikana Oklahomassa, keskellä
Yhdysvaltoja, jossa tornadomyrskyt ovat jokavuotisia vieraita. Hän
oli saanut lahjaksi pienen kukoksi luulemansa tipun maanviljelijänaapurilta. Tommy antoi sille nimeksi Oscar. Kuitenkin kun tipu
kasvoi, se osoittautuikin kanaksi, mutta totteli jo nimeä Oscar. Se
muni kuusi munaa ja niistä kuoriutui kuusi poikasta, joista se piti
hyvää huolta.
Sitten tuli se tornado ja perhe riensi naapurin perunakellariin
piiloon. Oma koira tuli heti mukaa, mutta Oscar-kanaa ei näkynyt
missään. Tornadon mentyä ohi lähtivät kaikki etsimään kanaa.

Tornado on niin voimakas, että talojen katot, jopa kirkkojen tornit,
saattavat lennellä, onpa erään sukulaisen talokin siirtynyt
paikaltaan. Vihdoin jostakin löytyi täysin pökerryksissä oleva
kanaemo, joka tuotiin uunin viereen lämpenemään. Palattuaan
tajuihinsa ja lämmiteltyään hetken se alkoi oikoa siipiään ja esiin
putkahti viisi virkeää poikasta.
Tarinan raamatullinen opetus: Poikasia oli siis alunperin
kuusi. Myrskyn tullessa yksi poikanen ei luottanut emonsa hoivaan,
vaan päätti itse selviytyä myrskystä. Sen koommin sitä ei koskaan
löytynyt. Katosi ikuisiksi ajoiksi..

vuonna ennen talvea Makedonista. (Voit etsiä kaikki alueet
Raamatun kartastasi.)
Erityisesti Paavalia huoletti moraalin leväperäisyys. Vaikka
seurakunnassa oli hyviäkin lahjoja, sinne oli luikerrellut vääriä
opettajia, jopa ehtoollisen väärinkäyttöä, väärää opetusta
ylösnousemuksesta. Myös seurakunta tarvitsi opetusta kolehdin
tarpeellisuudesta.
Myös kreikkalaisessa yhteiskunnassa liikkui huijareita, jotka
lupasivat menestystä ja muuta hyvää käteisrahasta. Paavali julisti
evankeliumia ilmaiseksi.

Tämän viikon taustaa:
Psalmi 22 on eniten siteerattu psalmi UT:ssa. Mikään muu psalmi ei
viittaa niin suoraan Messiaan kärsimykseen. Erityisesti Matteus ja
Johannes viittaavat usein tähän evankeliumeissaan,
Hebrealaiskirjeen kirjoittaja samoin. (Hebr2:12).

Palmusunnuntai
Ensimmäisen vuosikerran teksti kertoo Jeesuksen juhlallisesta
ratsastuksesta Jerusalemiin. Tämä 2. vuosikerta on Betanista ja
3. vuosikerrassa Jeesus ajaa temppelistä myyjät ja rahanvaihtajat.

Jesajasta taas myöhemmin uudestaan.

Jeesuksen jalkojen voitelu
Kaikki neljä evankeliumia kertovat naisesta, joka palveli näin
Jeesusta. Matteus, Markus ja Johannes kertovat Mariasta.
Luukkaalla on toinen tapahtuma fariseuksen huoneessa, johon
Jeesus oli kutsuttu päivälliselle. Sinne tuli yleisesti huonosta
elämästään tunnettu nainen, pesi Jeesuksen jalat kyynelillään,
kuivasi ne hiuksillaan ja kaatoi niille vielä kallista voidetta
alabasteriastiasta.

Korinttilaiskirje:Kertausta Korintista ja seurakunnasta.
Paavalin aikaan kaupungissa asui 250 000 asukasta ja 400 000
orjaa. Korintti oli monella tapaa Kreikan tärkein kaupunki:
Kauppa: tärkeä sijainti Peloponnesoksen nimimaan kyljessä: se
oli kaupna keskus. Kulttuuri: Ei tosin ollut yliopistokaupounki
kuten Ateena, mutta asukkaat olivat kiinnostuneita filosofiasta
ja viisaustieteistä. Uskonto: Kaupungissa oli ainakin 12
temppeliä, kuuluisa oli Afroditen, rakkauden jumalattaren,
temppeli. Tiedetään siellä olleen juutalaisen synagogankin,
jonka oven kamanaa säilytetään museossa.
Paavali oli saanut huolestuttavia tietoja useilta ihmisisltä Korintin
seurakunnassa vallitsevasta tilanteesta. Paavali kirjoitti 1. kirjeensä
Efesosta ennen helluntaita, siis keväällä, ja 2. kirjeen samana

