
Kotipyhäkoulu 26.4.2020  2. pääsiäisen jälkeinen sunnuntai
valkoinen 4 kynttilää Hyvän Paimenen sunnuntai
Oma Raamattu  (tässä 33/38). LV 877 Merkitse, montako 
kertaa ehdit laulaa virren helatorstaihin mennessä. 

Psalmi 23. Tämä on Raamatun tunnetuin psalmi. Miten paljon 
osaat sitä ulkoa?  Tästä saat valita muistolauseenkin. Daavidin 
virsi. Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. 
Viheriäisille niityille Hän vie minut lepäämään; virvoittavien vetten 
tykö Hän minut johdattaa. Hän virvoittaa minun sieluni. Hän ohjaa 
minut oikealle tielle nimensä tähden. Vaikka minä vaeltaisin 
pimeässä laaksossa, en minä pelkäisi mitään pahaa, sillä Sinä olet 
minun kanssani; Sinun vitsasi ja sauvasi minua lohduttavat. Sinä 
valmistat minulle pöydän minun vihollisteni silmien eteen. Sinä 
voitelet minun pääni öljyllä; minun maljani on ylitsevuotavainen. 
Sula hyvyys ja laupeus seuraavat minua kaiken elinaikani; ja minä 
saan asua Herran huoneessa päivieni loppuun asti.

VT: Jeremia 23:1-4. Laske, montako sanaa löydät päivän 
aiheesta.* Voi paimenia, jotka hukuttavat ja hajottavat minun 
laitumeni lampaat, sanoo Herra. Sentähden näin sanoo Herra, 
Israelin Jumala, paimenista, jotka kaitsevat minun kansaani: Te 
olette hajottaneet minun lampaani ja karkoittaneet ne pois ettekä 
ole pitäneet niistä huolta. Katso, minä pidän huolen teidän pahain 
tekojenne rankaisemisesta, sanoo Herra. Ja minä kokoan 
lampaitteni tähteet kaikista maista, joihin olen ne karkoittanut, ja 
tuon ne takaisin laitumelleen, ja ne ovat hedelmälliset ja 
lisääntyvät. Ja minä herätän heille paimenia, ja ne kaitsevat heitä; 
eivät he enää pelkää eivätkä säiky, eikä heistä yhtäkään puutu, 
sanoo Herra.

Epistola: 1. Pietarin kirje 5:1-4.  Kenelle Pietari osoittaa 
kirjeensä? Kuka on Ylipaimen?** Vanhimpia teidän 
joukossanne minä siis kehoitan, minä, joka myös olen vanhin ja 
Kristuksen kärsimysten todistaja ja osallinen myös siihen 
kirkkauteen, joka vastedes on ilmestyvä: kaitkaa teille uskottua 
Jumalan laumaa, ei pakosta, vaan vapaaehtoisesti, Jumalan tahdon
mukaan, ei häpeällisen voiton tähden, vaan sydämen halusta, ei 
herroina halliten niitä, jotka ovat teidän osallenne tulleet, vaan 
ollen laumalle esikuvina, niin te, ylipaimenen ilmestyessä, saatte 
kirkkauden kuihtumattoman seppeleen.

Evankeliumi: Johannes 21:15-19. Lue ja vastaa 
kysymyksiin.# 1) Mistä puhuttiin tämän lukukappaleen edellä? 2) 
Kuinka monta kertaa Jeesus kysyi Pietarilta: ”Rakastatko minua?” 
Miksi? 3) Minkä tehtävän Jeesus antoi jokaisen vakuutuksen 
jälkeen? 4) Katso vielä jakeita 18 ja 19. Mitä siinä kerrotaan 
Pietarille? 5) Katso vielä evankeliumin viimeinen jae eli 25. Mitä 
siinä sanotaan? 

Piirrä oman paimenesi kuva ja oman pyhäkouluopesi kuva ja 
itsesi lampaana. Muista heitä iltarukouksessasi. 

Apostolinen uskontunnustus     
Isä meidän        
Loppulaulu     
Siunausta etäkouluviikolle
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Vastaukset: *3 sanaa: paimenet, 3 lammasta; 2 laidunta, 2 kaitsea 
(+ pitää huolta, koota, koota)** Seurakunnan paimenille eli 
pastoreille, Kristus on se Ylipaimen #1) Edellisen sunnuntain 
kalansaaliista 2) 3 kertaa. Pietari oli kolmesti kieltänyt Jeesuksen. 3)
Tehtävä oli hoitaa kristillistä seurakuntaa 4) Siinä kerrotaan Pietarin 
tulevasta marttyyrikuolemasta.... ”niin sinä ojennat kätesi, ja sinut 
vyöttää toinen ja vie sinut, minne et tahdo." Kirkko jo varhain 
uskoi sen viittaavan Pietarin ristiinnaulitsemiseen. 5) Jae 25:  On 
paljon muutakin, mitä Jeesus teki; ja jos se kohta kohdalta 
kirjoitettaisiin. luulen, etteivät koko maailmaan mahtuisi ne kirjat, 
jotka pitäisi kirjoittaa. Apostoli Johannes, ainoa opetuslapsista, 
joka ei kärsinyt marttyyrikuolemaa ja jolle Jeesus ristillä uskoi 
äitinsä hoivan, kertoo tässä ja edellisen luvun jakeessa 31, että 
Raamattuun valikoitiin kaikki tärkeä meidän pelastuksek-
semme. Kaikki tapahtumat vaan eivät mahtuneet kansiin.

Taustaa:

Psalmi 23  
Huomaatko, että psalmin alku ja loppu ovat kuin kehys 
psalmille: Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu...  
ja minä saan asua Herran huoneessa päivieni loppuun asti.

Profeetta Jeremia
Jeremiaan kirjassa on enemmän sanoja kuin missään muussa 
Raamatun kirjassa. Vaikka kirja on suorasanaista tekstiä, siinä on 
paljon runollista. Jeremiaan kirjoittamana pidetään myös runollista 
Valitusvirsien kirjaa juuri sen tyylin ja sanavalinnan vuoksi, vaikka
kirjoittaja pysyykin nimettömänä.

Myös Jeremiaan elämästä tiedetään enemmän kuin kenestäkään 
muusta Vanhan testamentin profeetasta. Jeremiaan, joka oli pappi,  
profeetallinen toiminta alkoi vuonna 628 eKr. ja loppui vuoden 586 
eKr. jälkeen, jolloin Jerusalem ja sen temppeli hävitettiin ja Juudan 
kansa vietiin pakkosiirtolaisuuteen Babyloniaan.
Jumala kielsi Jeremiaa menemästä naimisiin, hankkimasta lapsia, 
koska tuleva tuomio tulisi pyyhkimään koko seuraavan sukupolven 
pois. Profeetan uskollinen sihteeri Baruk seurasi Jeremiaa 
maanpakoon Egyptiin, jossa perimätiedon mukaan hänet kivitettiin 
kuoliaaksi. 
Martti Luther kirjoitti seuraavaa: 
” Jeremia ennusti myös käsillä olevan rangaistuksen, nimittäin 
Jerusalemin tuhon ja Babylonian vankeuden, itse asiassa kaikkien 
kansojen tuomion. Kuitenkin hän lohduttaa ja lupaa, että määrätyn 
ajan kuluttua, kansa pääsee palaamaan Jerusalemiin (päivän teksti). 
”(LW 35:279, vapaa käännös)

”Jeremia myös ennustaa Kristuksesta ja Hänen valtakunnastaan, 
erityisesti luvuissa 23 ja 31. Niissä profeetta selkeästi ennustaa 
Kristuksen persoonasta, Hänen valtakunnastaan, uudesta 
testamentista eli liitosta ja Vanhan testamentin eli liiton lopusta. 
(LW 35:280)

Apostoli Pietari 
Johannes (1:36-41) tarkentaa, että Andreas, Simonin veli (jonka 
Jeesus nimitti Keefaaksi eli Pietariksi=kallioksi) ja todennäköisesti 
evankeliumin kirjoittaja Johannes olivat jo olleet Johannes 
Kastajan oppilaita ja saaneet Johanneksen kasteen. Hän [Andreas] 
tapasi ensin veljensä Simonin ja sanoi hänelle: "Me olemme 
löytäneet Messiaan", se on käännettynä: Kristus. Jeesus nimitti 
Pietarin kallioksi, ei tämän oman vahvuuden vuoksi, vaan sen 
voiman vuoksi, jonka hän sai Vapahtajalta Pyhän Hengen kautta 
työhönsä helluntaina.
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Pietari kirjoitti siis kaksi kirjettä samoille Vähän-Aasian 
seurakunnille. 1 Pietari 5:13: Pietari sanoo kirjoittavansa 
Babyloniasta. Tervehdyksen lähettää teille Babylonissa oleva 
seurakunta, valittu niinkuin tekin, ja minun poikani Markus. Koska 
Pietari kirjoitti kirjeet elämänsä loppuvaiheessa, Babylonia on 
hyvinkin merkinnyt Rooman vankeutta. Keisari Neron 
julmuudet kehittyivät vuosina 54-68 jKr. Pietarin kuten 
Paavalinkin oletetaan kärsineen marttyyrikuoleman juuri 60-
luvulla. Kirkkokalenterissa 29.6. vietetään Apostolien päivää. 

Kielinurkka
Elämme vielä pääsiäisen aikaa. Toivotuksesi olisi siten  
pääsiäistervehdyksessä ollut joko I wish you a Blessed Easter tai 
Have a Blessed Easter. Nimi Easter on itse asiassa pakanallinen 
taustaltaan. (Juhlapyhät englannissa ovat muuten isolla kirjaimella, 
suomessa taas pienellä.) Sen sijaan englannin kielessä juutalaisten 
pääsiäinen on Passover, joka tulee siitä, että enkeli meni niiden 
talojen ohitse, joiden ovenpielet oli verellä sivelty. (The angel 
passed over…)

Meillä suomen kielessä sekä juutalaiset että kristityt puhuvat 
pääsiäisestä, jossa siis muistetaan kuinka Israelin kansa pääsi 
Egyptin orjuudesta ja me kristityt lisäksi muistamme pääsyä synnin 
orjuudesta Kristuksen ristintyön takia.
Puotsin påsk (å on ollut ennen a) ja venäjän pasha saavat 
alkuperänsä hebrean pesah-sanasta, joka merkitsee juuri ”kulkea 
ohi, armahtaa”.
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