
Kotipyhäkoulu 31.5.2020 Helluntaipäivä
Pyhän Hengen vuodattaminen
Seurakunnan syntymäpäivä  punainen 6 kynttilää
VK 484
Psalmi 68:5-11. 1) Alleviivaa kaikki Herralta apua tarvitsevat 2)
Rengasta kaikki kuivuuteen ja sateeseen viittaavat sanat.* 
Laulakaa Jumalalle, veisatkaa Hänen nimensä kiitosta. Tehkää tie 
Hänelle, joka kiitää halki arojen  (pilvivaunuilla -92). Hänen 
nimensä on Herra, riemuitkaa Hänen kasvojensa edessä. Hän on 
orpojen isä ja leskien puolustaja, Jumala pyhässä asunnossansa, 
Jumala, joka antaa hyljätyille kodin ja johtaa vangitut onneen. Vain
niskoittelijat asuvat kuivassa maassa. Jumala, kun sinä kävit 
kansasi edellä, kun sinä kuljit erämaassa, niin maa vapisi ja taivaat
tiukkuivat (taivas vihmoi vettä -92) Jumalan kasvojen edessä, Siinai
vapisi Jumalan, Israelin Jumalan, kasvojen edessä. Runsaalla 
sateella sinä, Jumala, kostutit perintömaasi; ja kun se oli 
näännyksissä, niin sinä virvoitit sen. Sinun laumasi asettui siihen; 
hyvyydessäsi, Jumala, sinä sen kurjille valmistit.
VT: Jeremia 31:31-34. Etsi Vanha liitto ja mieti, mikä se oli
ja sitten Uusi liitto. ** Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, 
jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa 
uuden liiton; en sellaista liittoa kuin se, jonka minä tein heidän 
isäinsä kanssa silloin, kun minä tartuin heidän käteensä ja vein 
heidät pois Egyptin maasta, ja jonka liittoni he ovat rikkoneet, 
vaikka minä olin ottanut heidät omikseni, sanoo Herra. Vaan 
tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa niiden 
päivien tultua, sanoo Herra: Minä panen lakini heidän 
sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä; ja niin minä olen 
heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani. Silloin ei enää 
toinen opeta toistansa eikä veli veljeänsä sanoen: 'Tuntekaa 
Herra'. Sillä he kaikki tuntevat minut, pienimmästä suurimpaan, 
sanoo Herra; sillä minä annan anteeksi heidän rikoksensa enkä 
enää muista heidän syntejänsä.

Epistola: Apostolien teot  2:1-13. Lue teksti ja vastaa 
kysymyksiin. #1) Missä opetuslapset olivat helluntaina? 2) Miten 
Pyhä Henki ilmestyi heille?  3) Miksi kaikki kielet? 4) Katso 
kartastasi, mistä kaikkialta ihmiset olivat tulleet. 5) Aina on 
epäilijöitä. Mitä opetuslapsista sanottiin? 

Evankeliumi: Johannes 14:15-21. Etsi kaikki sanat, jotka 
viittaavat Pyhään kolminaisuuteen. Muistolause ##  Jos te 
minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni. Ja minä olen 
rukoileva Isää, ja Hän antaa teille toisen Puolustajan olemaan 
teidän kanssanne iankaikkisesti, totuuden Hengen, jota maailma 
ei voi ottaa vastaan, koska se ei näe Häntä eikä tunne Häntä; mutta
te tunnette Hänet, sillä Hän pysyy teidän tykönänne ja on teissä 
oleva. En minä jätä teitä orvoiksi; minä tulen teidän tykönne. Vielä 
vähän aikaa, niin maailma ei enää minua näe, mutta te näette 
minut; koska minä elän, niin tekin saatte elää. Sinä päivänä te 
ymmärrätte, että minä olen Isässäni, ja että te olette minussa ja 
minä teissä. Jolla on minun käskyni ja joka ne pitää, hän on se, joka
minua rakastaa; mutta joka minua rakastaa, häntä minun Isäni 
rakastaa, ja minä rakastan häntä ja ilmoitan itseni hänelle."

Kielinurkkaus:
Helatorstain suomenkielinen nimi tulee ruotsin helig-sanasta 
(pyhä), samoin helluntai sanoista helig dag (pyhä päivä), kun 
taas nykyruotsissa helluntai on pingst. Näiden pyhien 
englanninkieliset nimet ovat (isolla kirjaimella): 
Ascension Day eli [Kristuksen] taivaaseen astumisen päivä  
(samaa merkitsee ruotsin Kristi himmelfärdsdag).
Sana helluntai on englanniksi Pentecost, joka johtuu 
kreikan sanasta 50. Onhan helluntai 50 päivää 
pääsiäisestä. Britanniassa näkee myös sanoja 
Whitsun(day), Whitsuntide
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Vastaukset:                                                                                      
*1) orvot  lesket hyljätyt vangitut kurjat 2) kuivassa 

maassa vihmoi vettä runsaalla sateella kostutit näännyksissä 
virvoitit   **Katso, päivät tulevat viittaa messiaaniseen aikaan. Vanha
liitto: Mooses toi lain taulut ja Jumala teki liiton kansansa kanssa. Uusi
liitto=Vaan tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa 
niiden päivien tultua.                                                                         

Sana uusi testamentti (siis Uusi liitto) on tässä ainoassa VT:n 
kohdassa. Se on tullut latinan käännöksen Vulgatan kautta meille. Kun
Vanha liitto solmittiin uhrieläimen veren kanssa, niin Uusi liitto 
solmittiin Kristuksen uhriveren kautta.                                                    

#1) Yhdessä koolla 2) humahdus taivaasta, tuliset kielet 3) 
paikalla oli paljon erikielisiä ihmisä, joille Jumala puhui heidän omalla 
kielellään 4) Eurooppa: Rooma, Kreetan saari, Afrikka: Egypti, Vähä-
Aasia (nyk.Turkki), Jerusalemista itään aina Persianlahdelle asti. 5) 
Voiko galilealaisista tulla mitään hyvää? Ovatko he humalassa?            
## Isä, minä, Puolustaja, totuuden Henki

Taustat                                                                           
Punainen väri= marttyyrien ja Pyhän Hengen väri. 
Kirkkokalenterissa näkyy suurten kirkollisten pyhien 
merkityksen väheneminen. Joulupäiviä oli ennen neljä. 
Pääsiäinen on onneksi pitänyt pintansa. Vuosina 1973-1991 
helatorstai siirrettiin lauantaiksi, jolloin sitä kutsuttiin kyllä 
selvällä nimellä Kristuksen taivaaseen astumisen päivä. Tämä 
pyhä tosin palautettiin vanhalle paikalleen. Helluntaipyhiä oli 
myös neljä vielä 1700-luvulla: sunnuntaista keskiviikkoon. Se 
oli myös pääsiäisen ohessa suuri kastepäivä varhaisissa 
seurakunnissa. Vielä 1972 oli helluntaipäiviä kaksi; sunnuntai 
ja maanantai. Sitten vv. 1973-1991 maanantai muutettiin 
lauantaiksi nimeltä helluntain valmistuspäivä, jolloin se 
menetti merkityksen ylimääräisenä lomapäivänä. Nyt sekin 
nimi on hävinnyt tavallisesta kalenterista.               
Kirkollisessa kalenterissa näkyy vielä lauantai, jolloin 
otsikkona on Tule Pyhä Henki.

Psalmi 68 kuuluuu neljän psalmin sarjaan (65-68). Pilvien 
halki kulkeva jumala oli Baalin palvonnasta tuttu. Psalmissa 
halutaan osoittaa, että Jumala onkin Jahve, ei Baal.
Tässä taas näkyy, miten vesi on tärkeä kaikelle elämälle ja 
kristitylle: VT: Nooa pelastui arkissa, Mooses vei kansan 
Punaisen meren halki, UT: Jeesus pesi meidät puhtaiksi kasteen
vedessä.

Jeremia                                                                         
Nämä jakeet 31-34 ovat kaikkein pisin osio, joka 
kokonaisuudessaan lainataan UT:ssa (hebrealaiskirje 8:8-12 
ja lyhenteenä hebr 10:16-17).
Profeetta Jeremiaasta on ollut puhetta. Vähän kertausta: Kuuluu 
niihin nk. suuriin profeettoihin Jesajan, Hesekielin ja Danielin 
kanssa. Hänen profeetallinen työnsä alkoi vuonna 626 eKr. ja 
päättyi vuoden 586 jälkeen (Juuda vietiin silloin  pakko-
siirtolaisuuteen). Juutalaisen tradition mukaan hänet kivitettiin 
kuoliaaksi Egyptissä. 

Jeremia paljasti paljon luonteestaan. Hän oli ujo ja pidättyväinen, 
mutta sai Herralta vakuutuksen, että hänestä tulisi rohkea ja vahva. 
Hän on todennäköisesti myös Valitusvirsien kirjoittaja.
Kielet                                                                              
Helluntai oli ainutkertainen tapahtuma, kuten olivat joulu ja 
pääsiäinenkin. Sitä tapahtumaa ei voi enää toistaa tässä 
muodossa. Jumala lahjoittaa meille Pyhän Hengen lahjan 
kasteessa.
Apostolinen uskontunnustus     
Isä meidän        Loppulaulu     
Iloista kesälomaa ja siunausta kaikille koululaisille
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