TANSSIPYHIS VIEMÄSSÄ ILOA RAUHALAN PALVELUKESKUKSEEN HILJAISEN VIIKON
MAANANTAINA...
”Ihmisen tulisi kuunnella jonkin verran musiikkia, lukea jonkin verran runoutta ja
nähdä kaunis taulu elämänsä jokaisena päivänä, niin etteivät maalliset huolet
pyyhkisi pois sitä tajua, jonka Jumala on istuttanut hänen sieluunsa.”

Vielä tilaa on… Ei tarvitse nyt olla arka, Taivaan Isä rakastaa. Ei sano sulle: Voi, voi
parka. Syliinsä hän odottaa…

Lensi maahan enkeli
joutuisampi tuulta.
Suuren kiven vieritti
hän syrjään haudan suulta…

”Rukous on ensisijaisesti
ystävyyttä Jumalan kanssa.”
”Herra, sinä tiedät kuinka kiireinen
päivä minulla on tänään:
Jos unohdan sinut, älä sinä
unohda minua.”

Kotikirkko, oma paikka siellä yhdessä rukoilla saa. Kotikirkossa iloinen laulu kertoo
hyvää sanomaa…
Täältä kun me lähdemme kulkemaan, pääsiäinen jatkua saa…

”Silloin minä tiesin, että hän on todellakin noussut ylös kuolleista. Hän puhui hiukan
semmoista mitä nyt aikuiset puhuvat ja sitten hän oli taas poissa. Haudalla käynyt
Maria oli taas kimpussani. Nyt olet itse nähnyt että Mestari on ylösnoussut. Nyt kait
olet onnellinen? Hän sanoi. ”
Iloitkaa ihmiset kevätauringon lämpimän alla. Kuolema on voitettu, Kristus
ylösnoussut on…
”Rukous. Älä anna minun olla kenenkään vihollinen, anna minun olla ikuisuuden
ystävä. Älä anna minun koskaan riidellä läheisteni kanssa; ja jos riitaan joudun, anna
minun tehdä nopeasti sovinto. Anna minun toivoa kaikille iloa ja onnea, älä anna
minun kadehtia hyväonnisia. Anna minun mahdollisuuksieni mukaan auttaa
ystäviäni ja kaikkia, jotka ovat avun tarpeessa. Älä anna minun koskaan jättää
ystäviäni pulaan. Anna minun kunnioittaa itseäni. Anna minun aina hillitä tunteeni.
Älä anna minun koskaan kuiskia juoruja pahoista ihmisistä ja heidän tekemisistään,
vaan anna minun viettää aikaa hyvien ihmisten kanssa ja seurata heidän
esimerkkiään.” (Esebios 200-luku, mukaillen.)
Viluinen ois maailmamme ilman rakkautta. Rosoiseksi sydän jää ilman ystävää…

”Kun yksi onnen ovi sulkeutuu, toinen avautuu; mutta usein jäämme tuijottamaan
sulkeutunutta ovea niin pitkään, ettemme näe sitä, joka meitä varten on juuri
avattu.”
Maailmaan, mä avaraan jos mennä voisin vaeltamaan ja voisin nähdä sen paikankin
niin lämpöisen…
”Jotka osaavat nauraa ilman syytä, ovat joko löytäneet onnellisuuden todellisen
merkityksen tai tulleet pähkähulluiksi.”
”Vaikka onni unohtaisikin sinut hetkeksi, älä sinä unohda sitä kokonaan.”
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