
Kotipyhäkoulu 10.5.2020  4. pääsiäisen jälkeinen sunnuntai
valkoinen 4 kynttilää Taivaan kansalaisena

Oma Raamattu  (tässä 33/38). LV 877 Merkitse, montako 
kertaa ehdit laulaa virren helatorstaihin mennessä. 
Siunattua äitienpäivää kaikille äideille.                         

Kertaa neljäs käsky Katekismuksestasi sivulta 55.°

Psalmi 98:2-9 Tässä Jumalan, koko maailman Luojan, ylistys: 
*1) Kerää kaikki maapalloon liittyvät sanat 2) ja kaikki 
soittimet.   Ja tässä  muistolause,     .ettemme unohtaisi kiitosta  
Kohottakaa riemuhuuto Herralle, kaikki maa, iloitkaa ja 
riemuitkaa ja veisatkaa kiitosta. Veisatkaa Herran kiitosta 
kanteleilla - kanteleilla ja ylistysvirren sävelillä, vaskitorvilla ja 
pasunan äänellä. Kohottakaa riemuhuuto Herran, kuninkaan, 
edessä. Pauhatkoon meri ja kaikki, mitä siinä on, maanpiiri ja ne, 
jotka siinä asuvat. Paukuttakoot käsiänsä virrat, ja vuoret yhdessä 
riemuitkoot Herran edessä; sillä Hän tulee tuomitsemaan maata. 
Hän tuomitsee maanpiirin vanhurskaasti ja kansat oikeuden 
mukaan.

VT: Jesaja 32:15-20 Jesaja kuvaa uskovien elämää taaskin 
kuvina luonnosta. 1) Etsi ja alleviivaa. 2) Taivaan kansalaisena 
elämä ei ole aina pelkkää auringonpaistetta. Löydätkö siitäkin 
viittauksen? ** Näin on hamaan siihen asti, kunnes meidän 
päällemme vuodatetaan Henki korkeudesta. Silloin erämaa 
muuttuu puutarhaksi, ja puutarha on metsän veroinen. Ja 
erämaassa asuu oikeus, ja puutarhassa majailee vanhurskaus. 
Silloin vanhurskauden hedelmä on rauha, vanhurskauden vaikutus 
lepo ja turvallisuus iankaikkisesti. Ja minun kansani asuu rauhan 
majoissa, turvallisissa asunnoissa, huolettomissa lepopaikoissa. 

Mutta raesade tulee, metsä kaatuu, ja kaupunki alennetaan 
alhaiseksi. Onnelliset te, jotka kylvätte kaikkien vetten vierille ja 
laskette härän ja aasin jalat valtoimina kulkemaan!
                                                                                       
Epistola: Roomalaiskirje 8:9-11. Laske, montako kertaa 
tässä puhutaan Hengestä. + Mutta te ette ole lihan vallassa, 
vaan Hengen, jos kerran Jumalan Henki teissä asuu. Mutta jolla ei 
ole Kristuksen Henkeä, se ei ole Hänen omansa. Mutta jos Kristus 
on teissä, niin ruumis tosin on kuollut synnin tähden, mutta Henki 
on elämä vanhurskauden tähden. Jos nyt Hänen Henkensä, Hänen, 
joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, niin Hän, joka herätti 
kuolleista Kristuksen Jeesuksen, on eläväksitekevä myös teidän 
kuolevaiset ruumiinne Henkensä kautta, joka teissä asuu.

Evankeliumi: Johannes 17:6-10. Etsi Raamatustasi puuttuvat
sanat:# Minä olen ilmoittanut Sinun nimesi ihmisille, jotka Sinä 
annoit minulle 1)________________.  He olivat Sinun, ja Sinä 
annoit heidät minulle, ja he ovat ottaneet Sinun 2) ____________ 
vaarin. Nyt he tietävät, että kaikki, minkä olet minulle antanut, on 
Sinulta. Sillä ne sanat, jotka Sinä minulle annoit, minä olen antanut
heille; ja he ovat ottaneet ne vastaan ja tietävät totisesti minun 
lähteneen sinun tyköäsi ja 3)____________,  että Sinä olet minut 
lähettänyt. Minä 4)_________________heidän edestänsä; en minä 
maailman edestä rukoile, vaan niiden edestä, jotka Sinä olet 
minulle antanut, koska he ovat Sinun - ja kaikki minun omani ovat 
Sinun, ja Sinun omasi ovat minun - ja minä olen kirkastettu heissä.
Tuumaustehtävä: Mietipä, miten elämässä näkyy tai ei näy, että 
olet Taivaan kansalainen. ##
Apostolinen uskontunnustus     
Isä meidän        
Loppulaulu     
Iloista koulun odotusta  14.5. ja siunausta vielä etäkouluviikolle
P.S. Olethan tehnyt äidille kortin, nyt kotona.
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Vastaukset: ° Kunnioita isääsi ja äitiäsi. MITÄ SE ON? Meidän 
tulee pelätä ja rakastaa Jumalaa niin, ettemme halveksi emmekä 
vihoita vanhempiamme tai esimiehiämme, vaan pidämme heitä 
kunniasssa, palvelemme heitä, olemme heille kuuliaiset ja pidämme 
heitä rakkaina ja kalliina. 
* 1) maa, meri, maanpiiri, virrat, vuoret, 2) kanteleilla, 
vaskitorvilla ja pasuunan( =oinaan sarven) äänillä  
**1) erämaa puutarhaksi, puutarha metsän veroinen, hedelmä on 
rauha 2) Lopussa: Mutta raesade tulee… alhaiseksi.
+ 6 kertaa sana Henki
# 1) maailmasta. 2) sanastasi 3) uskovat 4) rukoilen (Jumala 
isolla S:llä: Sinä, helpottaa lukua)                   

## Ainakin kastetodistuksesta näkyy. Meidän käytöksestämme 
näkyy tai ei näy, ettemme mene mukaan Jumalan Sanan vastaisiin 
juttuihin tai puheisiin. Rohkeasti kerromme tai emme uskalla kertoa 
käyvämme kirkossa ja pyhäkoulussa. Jos emme uskalla näyttää 
”värejämme”, voimme rukoilla Taivaan Isältä rohkeutta ja sellaisia 
tilaisuuksia, joissa voimme tuoda kristillisen uskon esille ja kutsua 
toisia mukaan seurakuntaan.

Taustaa:                                                                                      
Psalmi 98
Psalmi on kutsu juhlia Herran vanhurskasta valtaa. Sen (alku ja) 
loppu kertaa Psalmia 96: ...Herran edessä, sillä Hän tulee, sillä Hän tulee
tuomitsemaan maata: Hän tuomitsee maanpiirin vanhurskaudessa ja kansat 
uskollisuudessansa.

Jesajasta tällä kertaa

Martti Luther kirjoittaa profeetasta mm.seuraavaa:

“...hän [Jesaja] käsittelee kahta teemaa: Ensiksi hän saarnaa paljon 
kansalleen ja nuhtelee heitä heidän monista synneistään, varsinkin 
siitä moninaisesta epäjumalanpalvelusta, joka oli saanut vallan 
kansassa…

“Toiseksi hän valmistelee heitä odottamaan Kristuksen tulevaa 
valtakuntaa, mistä hän ennustaa selkeämmin ja moninaisemmin 
kuin kukaan toinen profeetta. Luvussa 7 Jesaja jopa kuvailee 
Jeesuksen äidin; luvussa 53  hän jopa kuvailee Kristuksen 
kärsimyksen ja  kuolleista nousemisen ja julistaa Hänen 
valtakuntaansa niin voimallisesti ja selkeästi, että luulisi sen juuri 
tapahtuneen sillon.” (LW 35:275f)

Jesajan kirja on siis kuin pienois-Raamattu. Sen 39 ensimmäistä 
lukua (VT:n kirjojen määrä) kuvaavat Jumalan tuomiota epäjumalaa
palvelevalle kansalle. Sen loput 27 lukua (=UT:n kirjojen määrä) 
taas julistavat lohtua ja toivoa, sillä Messias on tuleva Kuninkaana 
ja Vapahtajana kantaen sekä kruunua että ristiä. 

Jesajan tunnistaa monista hänen käyttämistään sanosta/sanonnoista: 
esim. Israelin Pyhä yhteensä 26 kertaa, muualla VT:ssa vain 6 
kertaa. Jesaja käyttää tulta rangaistuksen merkkinä, hän viittaa 
Jerusalemin pyhään vuoreen sekä käyttää usein ilmaisua valtatie 
Jerusalemiin. 

Jesaja oli perheellinen mies. Hänellä oli ainakin kaksi poikaa, joiden
nimetkin mainitaan. Hän asui suuren osan elämästään Jerusalemissa
ja hänellä oli suurin vaikutusvalta kuningas Hiskian hallitessa. 
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Roomalaiskirje ja Paavali
Paavalin kirjoittama Roomalaiskirje on monelle kristitylle se kirje, 
josta on saatu paljon. Tässä muutama ihana lause.

 Room 3:23-24 Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan 
kirkkautta vailla ja saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan     
sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa,

 Room 6:23  Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan 
armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän
Herrassamme.
Paavali kirjoitti kirjeen Rooman kristityille, joiden joukossa oli 
myös aika suuri juutalaisperäinen vähemmistö. Kirjeen hän kirjoitti 
ehkä Korintista, ennen kuin hän oli itse koskaan edes käynyt 
Roomassa. Kirje oli kirjoitettu todennäköisesti keväällä vuonna 57 
jKr. Hän oli paria vuotta aiemmin kirjoittanut viime sunnuntain 
Korinttilaiskirjeet. 

Johannes 17
Muistat varmaan, että olemme puhuneet paljon tästä Jeesuksen 
kiirastorstaina pitämästä pitkästä puheesta Yläsalissa, jossa Jeesus 
asetti ehtoollisen (Joh 13:31-17:26). Viime viikolla 
evankeliumitekstinä oli juuri tämän tekstin jälkeen tuleva osa. Kun 
viime sunnuntain teema oli Jumalan kansan koti-ikävä, niin aivan 
kuin jatkona tänään on aiheena Taivaan kansalaisena. Emme siis 
ole vielä kotona Taivaassa, vaan vaellamme täällä vieraassa 
maailmassa Taivaan kansalaisina.
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