
Kotipyhäkoulu 19.4.2020  1. pääsiäisen jälkeinen sunnuntai
Ylösnousseen seurassa   valkoinen  4 kynttilää
Oma Raamattu  (tässä 33/38). LV 877 (ehdotus: tätä laulua 
voisi laulaa aina helatorstaihin asti, siis 40 päivää (5 säkeistöä)

Psalmi 116:1-9. Alleviivaa kaikki kohdat, jossa psalmin 
kirjoittaja pyytää Herralta apua ja missä Herra kuulee. 
Minä rakastan Herraa, sillä Hän kuulee minun ääneni ja 
rukoukseni; sillä Hän on kallistanut korvansa minun puoleeni, ja 
minä huudan Häntä avuksi kaiken elinaikani.Kuoleman paulat 
piirittivät minut, tuonelan ahdistukset kohtasivat minua; minä 
jouduin hätään ja murheeseen.Mutta minä huusin avukseni Herran 
nimeä: "Oi Herra, pelasta minun sieluni!" Herra on armollinen ja 
vanhurskas, meidän Jumalamme on laupias. Herra varjelee 
yksinkertaiset; minä olin viheliäinen, mutta Hän auttoi minua. 
Palaja, sieluni, takaisin lepoosi, sillä Herra on tehnyt sinulle hyvin. 
MUISTOLAUSE:Sillä sinä olet pelastanut minun sieluni 
kuolemasta, minun silmäni kyynelistä, jalkani kompastumasta. 
Minä saan vaeltaa Herran kasvojen edessä elävien maassa.

VT: Sakarja 8:6-8. Mikä toistuu tässä profeetan sanassa?  
Mistä Herra on luvannut koota jäännöksensä (jäljelle jääneen 
kansansa)? *

Näin sanoo Herra Sebaot: Jos tämä onkin ihmeellistä tämän
kansan jäännöksen silmissä niinä päivinä, pitäisikö sen olla 
ihmeellistä myös minun silmissäni, sanoo Herra Sebaot? 

Näin sanoo Herra Sebaot: Katso, minä olen vapauttava 
kansani auringon nousun maasta ja laskun maasta… Ja minä tuon 
heidät asumaan Jerusalemin keskelle. Ja he ovat minun kansani, ja 
minä olen heidän Jumalansa, uskollinen ja vanhurskas.

Epistola: Apostolien teot 3:12-20.  Etsi Pietarin puheesta 
kaikki Jeesukseen viittaavat nimet. **Aabrahamin ja Iisakin ja 
Jaakobin Jumala, meidän isiemme Jumala, on kirkastanut Poikansa
Jeesuksen, jonka te annoitte alttiiksi ja kielsitte Pilatuksen edessä, 
kun tämä oli päättänyt Hänet päästää. Te kielsitte Pyhän ja 
Vanhurskaan ja anoitte, että teille annettaisiin murhamies, mutta 
elämän ruhtinaan te tapoitte; Hänet Jumala on herättänyt 
kuolleista, ja me olemme sen todistajat. ...Ja nyt, veljet, minä tiedän,
että te olette tietämättömyydestä sen tehneet, te niinkuin teidän 
hallitusmiehennekin. Mutta näin on Jumala täyttänyt sen, minkä 
Hän oli edeltä ilmoittanut kaikkien profeettain suun kautta, että 
nimittäin Hänen Voideltunsa piti kärsimän. Tehkää siis parannus ja 
kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois, että virvoituksen 
ajat tulisivat Herran kasvoista ja Hän lähettäisi Hänet, joka on 
teille edeltä määrätty, Kristuksen Jeesuksen.

Evankeliumi: Johannes 21:1-14. Lue teksti ja vastaa 
seuraaviin kysymyksiin.# 1) Missä Jeesus nyt ilmestyi 
opetuslapsijoukolle?  2) Keitä opetuslapsia mainitaan nimeltä 
ja keitä ei? 3) Mitä opetuslapset olivat olleet tekemässä ja 
milloin? 4) Mitä yhteistä oli Maria Magdalenan ja Jeesuksen 
kohtaamisella (kalliohaudalla) ja tällä tilanteella? 5) Tässä 
kalastustilanteessa on jotain tuttua aiemmilta vuosilta. Mikä 
kuitenkin tässä kalastuksessa oli erilaista? 6) Mitä Pietari teki 
kuultuaan, että siellä oli Jeesus? 7) Montako kertaa Jeesus oli 
ilmestynyt opetuslapsijoukolle ennen tätä ja muistatko missä 
paikassa? 8) Mitä luulet Raamatussa olevien monien Jeesuksen
ylösnousemuksen jälkeisten kohtaamisten tarkoittavan myös   
nykyisin? 9) Huomasitko, mitä Jeesus oli tekemässä?

Apostolinen uskontunnustus     Isä meidän        Loppulaulu     
Siunausta etäkouluviikolle
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Vastaukset: 
* Näin sanoo Herra Sebaot.( jakeet 6 ja 7) Tässä profetian luvussa 
on yhteensä kymmenen siunausta, jotka alkavat aina ”Näin sanoo 
Herra”. Hän on luvannut kerätä omansa  kaikkialta maailmasta. 
Katso, minä olen vapauttava kansani auringon nousun maasta ja 
laskun maasta *
* Poikansa Jeesuksen/ Pyhän ja Vanhurskaan/elämän 
ruhtinaan/Hänen Voideltunsa/ Kristuksen Jeesuksen
# 1) Tiberiaan järvellä eli Galilean järvellä 2) Simon Pietari, 
Tuomas, Natanael/ Sebedeuksen pojat ( Jaakob ja Johannes mainittu
Matteus: 4:21) sekä 2 muuta 3) Kalassa koko yön 4) 
Opetuslapsetkaan eivät ensin tunnistaneet Jeesusta 5) Kun Jeesus 
käski heidän heittää verkot, kalaa tuli hirveästi. Luukas 5:6 
mainitsee, (Jeesus kutsui silloin ensimmäisiä opetuslapsiaan), että 
verkot ihan repeilivät, nyt eivät. vaikka kaloja oli 153. 6) Hän puki 
päällysvaatteen päälleen, koska tervehtiminen oli juutalaisille niin 
tärkeä teko, että siinä piti olla kunnolla puettuna. Pietari oli 
kohtaamassa Herransa Jeesuksen. 7) Jeesus oli ilmestynyt 
opetuslapsille pääsiäispäivän iltana suljettujen ovien  takana ja 
viikon kuluttua uudestaan, kun Tuomaskin oli läsnä. 8) Raamattu 
todistaa, että ylösnousemuksella on niin paljon silminnäkijöitä, 
jotka sitten menivät kuolemaankin Jeesuksen todistajina. Se, joka 
väittää, että tämä kaikki ei ole totta, ei ole lukenut Raamattua. 9) 
Jeesuksella oli jo kalaa ja leipää nuotiolla. Hän ruokki opetuslapsia, 
aivan kuten Hän ruokki viidellä leivällä ja kahdella kalalla suuren 
väkijoukon. Nyt Hän ruokkii meitä Sanallaan ja ehtoollisella.
Taustaa: 
Psalmi 116
Ylistyspsalmi kuolemasta pelastumisen takia. Kuolemalla saatetaan 
viitata Egyptin orjuuteen tai/ja pakkosiirtolaisuuteen. On saattanut 
olla kuninkaan kirjoittama.  Psalmia on käytetty liturgiassa, joten 

minä-muoto tarkoittaa kaikkia yhdessä.  Jae 2 ...minä huudan Häntä
avuksi kaiken elinaikani. Sama toistuu myöhemmin jakeissa 13 ja 
17. 

Profeetta Sakarja
Profeetta, jonka nimi merkitsee ”Jumala muistaa tai Jumala on 
muistanut”,  esittelee (1:1-3) itsensä ja tehtävänsä. Kahdeksannessa 
kuussa Daarejaveksen (eli Dareioksen) toisena vuotena tuli 
profeetta Sakarjalle, Berekjan pojalle, joka oli Iddon poika, tämä 
Herran sana: "Herra on tuimasti vihastunut teidän isiinne. Sano 
heille: Näin sanoo Herra Sebaot: Kääntykää minun tyköni, sanoo 
Herra Sebaot, niin minä käännyn teidän tykönne, sanoo Herra 
Sebaot.
Profeetta Sakarja oli yksi nk. pikkuprofeetoista (12 ), eivät  
sanoman huonouden vaan pituuden tähden nimettyjä. Jos haluat 
opetella nimet ulkoa, aloita Hooseasta ja päädy Malakiaan. 
Sakarja syntyi Babyloniassa pakkosiirtolaisuuden aikana ja oli 
niiden joukossa, jotka pääsivät palaamaan vuonna 538 eKr. takaisin 
kotimaahan. Hän oli myös pappi, kuten isoisänsä Iddo. Isä Brekja 
ilmeisesti kuoli varhain.
Sakarja on erityisesti kirjoittanut Messiaasta, joka oli tuleva. Jumala
kutsui hänet profeetaksi kunigas Dareioksen toisena vuotena eli 
tarkalleen vuonna 580 eKr. Näin tarkkaan Raamattu kertoo 
historiallisistakin tapahtumista. 
Sakarja ja Haggai elivät samaan aikaan. Kummankin tehtävä oli 
nuhdella Juudan kansaa ja kehottaa heitä hengelliseen 
uudistumiseen Toinen temppeli oli siis saatava valmiiksi.
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Apostolien teot
Lääkäri Luukas, josta usein ollaan puhuttu pyhäkoulussa, on 
myös kirjoittanut tämän kirjan. Sama on myös kirjan 
vastaanottaja: Teofilos, korkeassa arvossa oleva roomalainen, 
joka ilmeisesti toimi Luukkaan tukijana ja piti huolta 
kirjoitusten kopioinnista ja levityksestä. 
Apostolien teot alkavat muistamalla Jeesuksen taivaaseen 
astumista Luukkaan evankeliumin lopussa. Helatorstain ja 
helluntain välissä olevan kymmenen päivän ajan kristityt 
kokoontuivat ahkerasti temppelissä (Luukas 24:53). Vielä 
silloin se oli mahdollista. Pietarin puhe helluntaina,  diakoni 
Stefanoksen kivitys, Sauluksen eli Paavalin kääntyminen 
Damaskon tiellä, Paavalin ainakin kolme lähetysmatkaa ja 
lopulta matka Roomaan (kaksi eri vankeutta, ensin kotiaresti)  
muodostavat mahtavan historian kristinuskon leviämisestä 
Pyhän Hengen voiman saaneiden apostolien julistuksen kautta 
aina maan ääriin ja tänne Suomeenkin. 

Johanneksen evankeliumi
Tiberiaan järvi oli Galilean järven virallinen roomalainen nimi, 
jonka se sai v. 20 jKr. perustetusta Tiberiaan kaupungista (nimetty 
keisari Tiberiuksen mukaan). Johannes käyttää tätä nimeä kahdesti. 
Luukas taas on ainoa, joka kutsuu järveä Genesaretin järveksi, muut
evankelistat Galilean järveksi. ”Rakkaalla lapsella on monta 
nimeä”.Tämä roomalainen nimi ei ollut Jeesuksen aikaan kovasti 
käytössä.
Jo kreikkalainen filosofi Aristoteles, joka eli 300-luvulla eKr., 
mainitsee, että yö oli suosittu kalastusaika: olisiko sama kuin meillä,
että kala ei tartu onkeen keskipäivällä, koska se menee alemmas 
kuumaa pakoon? 

Nimiä
Miksi niin monella Raamatun henkilöllä on useita nimiä? Elettiin 
itäisen Rooman hellenistisellä alueella eli kreikka oli valtakielenä, 
jopa joillakin juutalaisilla äidinkielenä. Rooman valtakunnan 
alaisuudessa taas latina tuli mukaan. Ristin päällekin kirjoitettiin 
hebreaksi, kreikaksi ja latinaksi Jeesus nasaretilainen juutalaisten 
kuningas
Natanael (hebreaa ”Jumala antaa”) eli Bartolomeus, joka on 
todennäköisesti lisänimi ”Tolmain poika”
Simon Pietari, Keefas.  Pietari eli Petrus on latinaksi, kreikaksi 
Petros ”Kallio”.
Tuomas hebreaksi  ”Kaksonen” ja sama kreikaksi eli Didymos,.
Matteus evankelista (hebreaa: ”Jumalan lahja”): Häntä kutsutaan 
Raamatussa myös Leevi Alfeuksen pojaksi. 
Markus evankelista: Markuksen hebrealainen nimi oli siis 
Johannes, hänen roomalainen nimensä taas Markus. Hänhän 
kirjoitti evankeliuminsa juuri Rooman seurakunnalle, johon kuului 
paitsi juutalaisia myös VT:sta osattomia pakanoita.
Saulus (”Kaivattu, kysytty, pyydetty”) tarsolainen, sitten Paulus eli 
”pieni” eli suomeksi Paavali. Paulus on myös voinut olla sukunimi, 
joten hänen olisi siinä tapauksessa ollut helppo alkaa käyttää tätä 
nöyrää nimeä kristityksi tultuaan. 
Jos käytät 33/38-raamattua, huomaat, että monet nimet on sen 
jälkeen muutettu. Teofilus esim. on latinalainen muoto, Teofilos 
taaas kreikkalainen muoto. Samoin Didymuksesta on tullut 
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paitsi juutalaisia myös VT:sta osattomia pakanoita.
Saulus (”Kaivattu, kysytty, pyydetty”) tarsolainen, sitten Paulus eli 
”pieni” eli suomeksi Paavali. Paulus on myös voinut olla sukunimi, 
joten hänen olisi siinä tapauksessa ollut helppo alkaa käyttää tätä 
nöyrää nimeä kristityksi tultuaan. 
Jos käytät 33/38-raamattua, huomaat, että monet nimet on sen 
jälkeen muutettu. Teofilus esim. on latinalainen muoto, Teofilos 
taaas kreikkalainen muoto. Samoin Didymuksesta on tullut 
Didymos.


