
Kotipyhäkoulu 3.5.2020  3. pääsiäisen jälkeinen sunnuntai  
valkoinen 4 kynttilää Jumalan kansan koti-ikävä
Oma Raamattu  (tässä 33/38). LV 877 Merkitse, montako 
kertaa ehdit laulaa virren helatorstaihin mennessä. 

(Psalmi 66:3-9 TAI) psalmi 126. Päivän aiheeseen liittyy ilo 
tulevasta Jumalan kansan kotiin pääsystä. Laske kaikki 
iloiset sanat.* Kun Herra käänsi Siionin kohtalon, niin me 
olimme kuin unta näkeväiset. Silloin oli meidän suumme naurua 
täynnä, ja kielemme riemua täynnä; silloin sanottiin pakanain 
keskuudessa: "Herra on tehnyt suuria heitä kohtaan". Niin, Herra 
on tehnyt suuria meitä kohtaan; siitä me iloitsemme. Herra, käännä
meidän kohtalomme, niinkuin sadepurot Etelämaassa. Jotka 
kyynelin kylvävät, ne riemuiten leikkaavat. He menevät itkien, kun 
kylvösiemenen vievät; he palajavat riemuiten, kun lyhteensä tuovat.

VT: Jesaja 54:7-10. Alleviivaa:  1) Jumala lähetti 
Babylonian vankeuteen ja hävitti Jerusalemin                    
2) Jumala katui luomistaan ja lähetti tulvan.  3) 
Lohdutus.** Vähäksi silmänräpäykseksi minä hylkäsin sinut, 
mutta minä kokoan sinut jälleen suurella laupeudella. 
ylitsevuotavassa vihassani minä peitin sinulta kasvoni 
silmänräpäykseksi, mutta minä armahdan sinut iankaikkisella 
armolla, sanoo Herra, sinun lunastajasi. Sillä tämä on minulle, 
niinkuin olivat Nooan vedet: niinkuin minä vannoin, etteivät Nooan 
vedet enää tulvi maan ylitse, niin minä vannon, etten enää vihastu 
sinuun enkä sinua nuhtele. Muistolause: Sillä vuoret väistykööt ja 
kukkulat horjukoot, mutta minun armoni ei sinusta väisty, eikä 
minun rauhanliittoni horju, sanoo Herra, sinun armahtajasi.

Epistola: Jos katsot videoitua jumalanpalvelusta, laita 
pastorin valitseman epistolatekstin eteen rasti.
__1. Pietarin kirje 1:3-9 Etsi tekstistä nykyhetki ja 
Jumalan kansan lopullinen kotiinpääsy.  #  ... Sentähden te 
riemuitsette, vaikka te nyt, jos se on tarpeellista, vähän aikaa 
kärsittekin murhetta moninaisissa kiusauksissa, että teidän uskonne 
kestäväisyys koetuksissa havaittaisiin paljoa kallisarvoisemmaksi 
kuin katoava kulta, joka kuitenkin tulessa koetellaan, ja koituisi 
kiitokseksi, ylistykseksi ja kunniaksi Jeesuksen Kristuksen 
ilmestyessä. Häntä te rakastatte, vaikka ette ole Häntä nähneet, 
Häneen te uskotte, vaikka ette nyt Häntä näe, ja riemuitsette 
sanomattomalla ja kirkastuneella ilolla, sillä te saavutatte uskon 
päämäärän, sielujen pelastuksen.

TAI__ 2. Korinttilaiskirje 4:16-18.  Etsi tästä tekstistä 
kristitylle lohdutus tähän aikaan: Alleviivaa.  ## Sentähden 
me emme lannistu; vaan vaikka ulkonainen ihmisemme 
menehtyykin, niin sisällinen kuitenkin päivä päivältä uudistuu. Sillä 
tämä hetkisen kestävä ja kevyt ahdistuksemme tuottaa meille 
iankaikkisen ja määrättömän kirkkauden, ylenpalttisesti, meille, 
jotka emme katso näkyväisiä, vaan näkymättömiä; sillä näkyväiset 
ovat ajallisia, mutta näkymättömät iankaikkisia.

 Evankeliumi: Johannes 17:11-17. Lue teksti ja vastaa 
kysymyksiin. + 1) Laske, montako kertaa löydät sanan 
maailma. Miksi tärkeä sana tässä? 2) Etsi Johannes 13 ja mieti,
missä tilanteessa tämä pitkä rukous on rukoiltu. Ollaan siis yhä
samassa paikassa Johannes 13-17 loppuun asti. 
Apostolinen uskontunnustus     
Isä meidän        
Loppulaulu     
Iloista kotoiluvappua ja siunausta etäkouluviikolle
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Vastaukset:  *naurua, riemua, iloitsemme, riemuiten, riemuiten=5
**1) Vähäksi….sinun lunastajasi 2) Sillä tämä on minulle...enkä 
sinua nuhtele. # kärsitte murhetta ja moninaisissa kiusauksissa/ 
kiitokseksi, ylistykseksi ja kunniaksi Jeesuksen Kristuksen 
ilmestyessä/ uskon päämäärän 3) =Muistolause. ## oikeastaan 
koko teksti 
+1) 9 kertaa. Jumala ei odota meidän menevän pois maailmasta, 
vaan olemaan Hänen opetuslapsiaan maailmassa, sen arjessa, vaikka
emme eläkään maailman mukaan vaan Raamatun mukaan. 2) 
Johannes käyttää evankeliumeista kaikkein pisimmän selostuksen 
Yläsalista kiirastorstaina, vaikka hän ei kirjoitakaan ehtoollisen 
asetussanoja. Muut evankelistat selostivat tämän: Matteus 26, 
Markus 14, Luukas 22.
Taustaa: Psalmi 126
Siion on vuori Jerusalemin lähellä. Raamatun mukaan Siion-
vuorella sijaitsi linnake, jonka kuningas Daavid valloitti ja josta tuli 
sitten Daavidin kaupunki. Siionilla voidaan tarkoittaa myös Israelin 
kansaa, kirkkoa tai seurakuntaa. Usein puhutaan meilläkin Suomen 
Siionista.
Etelämaa on uudessa käännöksessä Negev eli Negevin autiomaa, 
joka kattaa yli puolet Israelin maa-alueesta.

Jesajasta taas myöhemmin kertausta.
Kertausta hiljattain olleesta: Apostoli Pietari 
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.      
Kertausta myös hiljattain olleesta: Apostoli Paavali
Tunnetuin luku on 1. Kor 13, joka aina luetaan häissä: Tosin ainoa 
sellainen rakkaus, joka ei odota vastarakkautta on Jumalan agape-
rakkaus. Voimme vain ihmetellä Jumalan rakkauden uhritietä.
Luther kirjoittaa Korintin seurakunnasta seuraavaa mm.: ”Lyhyesti 
sanottuna, meno villiintyi ja tuli epäjärjestykseen siinä määrin 
[seurakunnassa], että kaikki halusivat olla asiantuntijoita ja opettaa sekä 
ajatella mitä tahtoivat evankeliumista, sakramentista ja uskosta samalla 
antaen pääasian jäädä sivuun – nimittäin, että Kristus on meidän 
pelastuksemme, vanhurskautemme ja lunastuksemme ... (LW 35:38)  

Paavali kirjoitti kaksi kirjettä Korintin/Korinton seurakunnalle:    
1. kirje oli kirjoitettu n. vuonna 55, kun Paavalin 3-vuotinen 
oleskelu Efesossa oli lopuillaan. Sen sijaan 2. kirje oli kirjoitettu 
samana vuonna ennen talven tuloa Makedoniasta.  

Johannes 17:1-26 on Jeesuksen kaikkein pisin muistiinmerkitty 
rukous. Tästä päivän osuudesta usein toistettuja kohtia ovat mm.  
* En minä rukoile, että ottaisit heidät pois maailmasta, vaan että sinä 
varjelisit heidät pahasta.

* Pyhitä heidät totuudessa; sinun sanasi on totuus.
Ainoa paikka Uudessa testamentissa, jossa käytetään puhuttelua 
Pyhä Isä: sekä kunnioittava, että läheinen. Lisäksi tämä yhtä 
oleminen tietysti tarkoittaa samoin Raamattuun uskovia. Muiden 
kanssahan ei voi olla yhtä.  Pyhä Isä, varjele heidät nimessäsi, 
jonka sinä olet minulle antanut, että he olisivat yhtä niinkuin mekin.
Maantiedon tehtävä: Etsi Raamatun kartasta Vähä-Aasia, Efeso(s),
Korintti ja Makedonia sekä Negevin autiomaa.

Vappuviikonlopun kunniaksi: Filippiläiskirje 4:4: Iloitkaa aina 
Herrassa! Vieläkin minä sanon: iloitkaa! Siitä laulu englanniksi

Rejoice in the Lord always and again I say rejoice!     (King James 
Version)
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