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Tänään on aihetta iloon, kun juhlitaan toista pääsiäispäivää ja sitä että Jeesus on
voittanut kuoleman.
Viime viikolla kirkko on ollut tummissa väreissä, kun muistelimme Jeesuksen
kärsimystä ja kuolemaa meidän puolestamme. Ihmisinä meissä kaikissa on sekä
valoa ja että pimeyttä. Vuoroin muistamme ja vuoroin taas unohdamme läheiset
ihmiset ja Jumalan. On tärkeää pyytää anteeksi molemmilta. Jeesus sanoo, ystäväni
ole rohkealla mielellä. Sinun syntisi annetaan anteeksi.
”Risti on merkki Jeesuksen.
Risti on merkki rakkauden.
Risti on merkki elämän.
Hän ylösnousi, nyt elää Hän.”

Ps. 16:8-11

”Miksi hiivit hänen haudalleen?
Hän ei ole enää täällä.
Halleluja tulkaa katsomaan,
hän ei ole enää täällä.
Halleluja soikoon maailmaan:
Hän ylösnoussut on.”

Apt.t.10: 34-43
”Niin kuin taivaan enkeli mekin iloitsemme.
Saamme rientää kertomaan: Nyt elää Jeesuksemme!”

Saarnana evankeliumiteksti Emmauksen tiellä.
”Samana päivänä kaksi opetuslasta menossa Emmaus-nimiseen kylään… Jeesus liittyi
heidän seuraansa… He eivät kuitenkaan tunteneet häntä… Taidat olla ainoa
muukalainen, joka ei tiedä, mitä siellä on näinä päivinä tapahtunut… Enkeleitä, jotka
sanoivat, että Jeesus elää… Jeesusta he eivät nähneet… Jää meidän luoksemme,
päivä on kääntymässä iltaan.”

MILLAISIA OVAT SURULLISEN IHMISEN ASKELEET? MILTÄ NE KUULOSTAVAT?
JEESUKSEN RISTINKUOLEMAN JÄLKEEN JEESUKSEN YSTÄVÄT OLIVAT MURHEISSAAN,
YKSINÄISIÄ JA EPÄTOIVOISIA SIITÄ, MITÄ NYT TAPAHTUU. MUTTA KAIKKI EI OLLUT
NIIN, KUINKA HE LUULIVAT.
”Hän otti leivän, kiitti Jumalaa, mursi leivän ja antoi sen heille… Eikö sydämemme
hehkunut innosta, kun hän kulkiessamme puhui meille ja opetti meitä
ymmärtämään kirjoitukset?… Herra on todella noussut kuolleista.”
NIIN VAIHTUI MURHE ILOKSI. JEESUS ELÄÄ. NYT JEESUKSEN YSTÄVIEN ASKEL ON
KEVYT JA HUOLETON.

”Iloitkaa ihmiset kevätauringon lämpimän alla. Kuolema on voitettu, Kristus
ylösnoussut on.”

Olkoon ylösnoussut Kristus kanssasi! Julistakoon jokainen kevään merkki sinulle
ylösnousemuksen ihmettä Kertokoon auringon säteet sinulle Jumalasta, joka pitää
meistä kaikista huolen. Herättäköön sinussa henkiin uskon, toivon ja rakkauden.
Olkoon ylösnoussut Kristus kanssasi!

”Täältä kun me lähdemme kertomaan, pääsiäinen jatkua saa. Toiveikkaasti astumme
tulevaan. Pääsiäinen jatkua saa. Hän kanssamme käy tuleville teille. Kanssamme käy,
ilon antaa meille. Jeesus nousi ylös haudastaan.”
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