
Kotipyhäkoulu 17.5.2020  5. pääsiäisen jälkeinen sunnuntai
valkoinen 4 kynttilää Sydämen puhetta Jumalan kanssa

Oma Raamattu  (tässä 33/38). LV 877 Merkitse, montako 
kertaa ehdit laulaa virren helatorstaihin mennessä. 
Rukoussunnuntai                       
Psalmi 40:2-6. Alleviivaa, mitä kaikkea Daavid sanoo Herran 
tehneen hänelle. * Hartaasti minä odotin Herraa, ja Hän kumartui 
minun puoleeni ja kuuli minun huutoni. Ja Hän nosti minut ylös 
turmion kuopasta, lokaisesta liejusta, ja asetti minun jalkani 
kalliolle, Hän vahvisti minun askeleeni. Hän antoi minun suuhuni 
uuden virren, kiitoslaulun Jumalallemme. Sen näkevät monet ja 
pelkäävät ja turvaavat Herraan. Autuas se mies, joka panee 
turvansa Herraan eikä käänny ylpeiden puoleen eikä niitten, jotka 
valheeseen eksyvät! Herra, minun Jumalani, suuret ovat sinun 
ihmetekosi ja sinun aivoituksesi meitä kohtaan. Ei ole ketään sinun 
vertaistasi. Niitä minä tahdon julistaa, niistä puhua, niitten paljous 
on suurempi, kuin luetella taidan.
VT: Daniel 9:17-20. Lue tämä rukous ja opettele mustennettu 
osa muistolauseena. ”Ja nyt, meidän Jumalamme, kuule palvelijasi
rukous ja hänen anomisensa ja valista kasvosi pyhäkkösi ylitse, 
joka on autiona; Herran tähden. Minun Jumalani, kallista korvasi 
ja kuule, avaa silmäsi ja katso meidän hävitystämme ja sitä 
kaupunkia, joka on otettu sinun nimiisi; sillä me annamme 
rukouksiemme langeta Sinun eteesi, emme omaan vanhurskau-
teemme, vaan Sinun suureen armoosi luottaen. Herra, kuule,  
Herra, anna anteeksi, Herra, huomaa ja tee tekosi itsesi tähden,  
älä viivyttele, minun Jumalani; sillä sinun kaupunkisi ja sinun 
kansasi ovat sinun Nimiisi otetut."   (rukous loppui)    
Ja vielä minä puhuin ja rukoilin ja tunnustin syntini ja kansani 
Israelin synnit ja annoin rukoukseni langeta Herran, Jumalani, 
eteen minun Jumalani pyhän vuoren puolesta.

Epistola: Roomalaiskirje 8:24-28. Etsi, 1) mitä tarkoittaa 
toivo ja 2) mitä neuvoksi huonolle rukoilijalle. **Sillä 
toivossa me olemme pelastetut, mutta toivo, jonka näkee täyttyneen,
ei ole mikään toivo; kuinka kukaan sitä toivoo, minkä näkee? Mutta
jos toivomme, mitä emme näe, niin me odotamme sitä 
kärsivällisyydellä. Samoin myös Henki auttaa meidän 
heikkouttamme. Sillä me emme tiedä, mitä meidän pitää 
rukoileman, niinkuin rukoilla tulisi, mutta Henki itse rukoilee 
meidän puolestamme sanomattomilla huokauksilla. Mutta sydänten 
tutkija tietää, mikä Hengen mieli on, sillä Henki rukoilee Jumalan 
tahdon mukaan pyhien edestä. Mutta me tiedämme, että kaikki 
yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, 
niiden, jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut.

Evankeliumi: Matteus 6:5-13. Etsi tästä alkuosasta ne 
kohdat, joissa neuvotaan, miten EI tulisi rukoilla.# Ja kun 
rukoilette, älkää olko niinkuin ulkokullatut; sillä he mielellään 
seisovat ja rukoilevat synagoogissa ja katujen kulmissa, että ihmiset
heidät näkisivät. Totisesti minä sanon teille: he ovat saaneet 
palkkansa.Vaan sinä, kun rukoilet, mene kammioosi ja sulje ovesi ja
rukoile Isääsi, joka on salassa; ja sinun Isäsi, joka salassa näkee, 
maksaa sinulle. Ja kun rukoilette, niin älkää tyhjiä hokeko niinkuin 
pakanat, jotka luulevat, että heitä heidän monisanaisuutensa tähden
kuullaan. Älkää siis olko heidän kaltaisiaan; sillä teidän Isänne 
kyllä tietää, mitä te tarvitsette, ennenkuin Häneltä anottekaan. 
Sitten varmista, että osaat Isä meidän -rukouksen ulkoa. Voit 
tarkistaa sen selityksen Katekismuksestasi sivuilta 148-167.
Apostolinen uskontunnustus     
Isä meidän        
Loppulaulu     
Iloista koulun odotusta  14.5. ja siunausta joidenkin etäkoululle
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Vastaukset:
*Hän kumartui minun puoleeni ja kuuli minun huutoni. Ja Hän 
nosti minut ylös turmion kuopasta, lokaisesta liejusta, ja asetti 
minun jalkani kalliolle, Hän vahvisti minun askeleeni. Hän antoi 
minun suuhuni uuden virren, kiitoslaulun Jumalallemme 
** 1)Aivan niin kuin nyt elämmme uskossa niin elämme toivossa. 
Kerran Taivaassa näitä ei enää tarvita, koska silloin elämme 
näkemisessä.               
2) Huonon rukoilijan lohdutus: Sillä me emme tiedä, mitä meidän 
pitää rukoileman, niinkuin rukoilla tulisi, mutta Henki itse 
rukoilee meidän puolestamme sanomattomilla huokauksilla. 
Mutta sydänten tutkija tietää, mikä Hengen mieli on, sillä Henki 
rukoilee Jumalan tahdon mukaan pyhien edestä. 
#1) Ei niin kuin ulkokullatut, jotka rukoilevat näkyvästi 2) älkää 
tyhjiä hokeko,  älkää olko monisanaisia niin kuin pakanat, Isä tietää,
mitä tarvitsette.
 Taustaa:                                                                                      
Psalmi 40                                                                                
Daavidin psalmi on rukous, jossa Daavid ahdistuksessaan kääntyy 
Herran puoleen. Hän tajuaa, että hänen omat syntinsä ovat kaiken 
ahdistuksen aiheuttaneet. Nämä psalmin ensimmäiset jakeet ovat  
ylistystä Jumalan armosta.

Daniel                                                                                      
Daniel oli rikkaan perheen poika Jerusalemista, joka vietiin 
muiden poikien kanssa Babylonian vankeuteen ja koulutettiin 
korkeita virkoja varten, annettiinpa heille uudet nimetkin.
Kuuluisimmat Danielin elämän tapahtumat ovat kuningas 
Nebukadenessarin unien tulkitseminen, joissa ennustetaan koko 
maailman historia ja Kristuksen tulo; sitten oli tulinen pätsi, johon 
Danielin kolme ystävää joutuivat rangaistukseksi siitä, että eivät 
seuraa maan tapoja ja kumarra kuningasta ja jossa Danielin ystävien
seuraan liittyi mies, joka oli Jumalan Pojan näköinen; Beltsassarin 

pidot, joissa käsi kirjoitti seinälle MENE; MENE, TEKEL, 
UFARSIN. Daniel tulkitsi sen:  “...ja tämä on sen selitys: ... Jumala 
on laskenut sinun valtakuntasi luvun ja on tehnyt siitä lopun... sinut 
on vaa'alla punnittu ja köykäiseksi havaittu... sinun valtakuntasi on 
pirstottu ja annettu meedialaisille ja persialaisille."; Danielin yö 
leijonien luolassa, jossa hän istui petojen keskellä niitä silitellen. 
Hänhän rukoili 3 kertaa päivässä Jerusalemiin päin eikä kuningasta.

Roomalaiskirjeestä: Katso edellisen viikon taustaosio
Evankelista Matteus
Tullimiehen Leevi Alfeuksen pojan eli Matteuksen Jeesus 
kutsui opetuslapsekseen tämän työpaikalta tullissa, jossa mies 
oli ollut keräämässä ylimääräisiä tuloja itselleenkin.
Matteuksen evankeliumi on tähdätty juutalaistaustaiselle 
kuulijakunnalle: Hän käyttää VT:n lainauksia enemmän 
kuin kukaan muu UT:n kirjoittaja; hän alkaa Jeesuksen 
sukuluettelon Aabrahamista; hän ei selittele juutalaisia 
tapoja päinvastoin kuin Markus, joka kirjoittaa 
roomalaisille ja pakanoille; hän käyttää juutalaisia termejä
kuten Taivasten valtakunta, Isä, joka on Taivaassa; hän 
korostaa Jeesuksen roolia Daavidin Poikana.  Kuitenkin 
Matteus selostaa täydellisesti Lähetyskäskyn evankeliumin 
lopussa ei vain juutalaisille, vaan kaikille.  
Raamattu on täynnä numerosymboliikkaa: 

Matteus 1:17: Aabrahamista Daavidiin 14 sukupolvea, Daavidista 
pakkosiirtolaisuuteen 14 sekä siitä Kristukseen taas 14 sukupolvea. 
Luku 14= 2x7 eli täydellisyyden luku. Myös 3x14=eli 6x7= 42. 
Luku 6 on ihmisen ja luku 7 täydellisen eli Jumalan luku. Kristus on
sekä Jumala että ihminen. 
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