PALVONTA – HÄN ELÄÄ!
Sanan perustus: Matt. 28:1-8
1 Ja kun sapatti oli päättynyt ja viikon ensimmäisen päivän aamu koitti, tulivat Maria Magdaleena
ja se toinen Maria katsomaan hautaa.
2 Ja katso, tapahtui suuri maanjäristys, sillä Herran enkeli astui alas taivaasta, tuli ja vieritti kiven
pois ja istui sille.
3 Hän oli näöltään niinkuin salama, ja hänen vaatteensa olivat valkeat kuin lumi.
4 Ja häntä peljästyen vartijat vapisivat ja kävivät ikäänkuin kuolleiksi.
5 Mutta enkeli puhutteli naisia ja sanoi heille: "Älkää te peljätkö; sillä minä tiedän teidän etsivän
Jeesusta, joka oli ristiinnaulittu.
6 Ei hän ole täällä, sillä hän on noussut ylös, niinkuin hän sanoi. Tulkaa, katsokaa paikkaa, jossa
hän on maannut.
7 Ja menkää kiiruusti ja sanokaa hänen opetuslapsillensa, että hän on noussut kuolleista. Ja
katso, hän menee teidän edellänne Galileaan; siellä te saatte hänet nähdä. Katso, minä olen sen
teille sanonut."
8 Ja he menivät kiiruusti haudalta peloissaan ja suuresti iloiten ja juoksivat viemään sanaa hänen
opetuslapsillensa.
1. Ihmiset ympäri maailmaa palvovat kivisiä ja puisia epäjumalia - jumalia, joilla on silmät,
mitkä eivät näe, korvat, jotka eivät kuule ja suu, joka ei voi puhua.
a. Me palvomme ainokaista ja ainoaa todellista elävää Jumalaa - maan ja taivaan Luojaa.
b. Uskonto on ihmisen pyrkimys tavoittaa Jumala miljoonien eri keinojen kautta - Kristinusko on
Jumalan kurottautuminen ihmisen luo yhden keinon ja yhden persoonan kautta - Tien, Totuuden ja
Elämän - Jeesuksen Kristuksen!
c. Joh. 3:16-17 Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa,
ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Sillä ei Jumala
lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen
kauttansa pelastuisi.
2. Hän, jota palvomme elää ja meillä on mahdollisuus henkilökohtaiseen suhteeseen Hänen
kanssaan vuorokauden ympäri.
a. Palvontaan sisältyy intiimiys:
- Tämä on rakkaussuhde
- Hän rakastaa meitä ja me Häntä
- Hän rakasti meitä jo ennen kuin tunsimme Hänet ja kun vielä olimme syntisiä, Kristus kuoli
puolestamme.
- Hän antoi meille kaikkensa
- Ef. 5:25 Miehet, rakastakaa vaimojanne, niinkuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä
alttiiksi sen edestä,
- Ef. 5:32 Tämä salaisuus on suuri; minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa.
- Tämä on avioliitto - Hän on sulhanen ja me olemme Kristuksen morsian
b. Jeesuksen veri annettiin uhrina synnistä ja vapautemme maksuna.

c. Jeesuksen ruumis annettiin uhrina synnistä ja vapautemme maksuna.
3. Viikkoa ennen Hänen ristiinnaulitsemistaan, Jeesus kulki voittosaattueessa
Jerusalemiin, mutta heidän ylistäessä Häntä Jeesus itki Jerusalemin tähden.
a. Luuk. 19:41-42 Ja kun hän tuli lähemmäksi ja näki kaupungin, itki hän sitä ja sanoi: "Jospa
tietäisit sinäkin tänä päivänä, mikä rauhaasi sopii! Mutta nyt se on sinun silmiltäsi salattu.”
b. Heiltä jäi paitsi Herran vierailun päivät - paljolti samoin kuin nykyajan seurakunnalta!
4. Tänään - ja joka päivä - voimme juhlia Ylösnousemusta - Hän on elossa - Hän elää - Hän
hallitsee!
a. Palvontaa sisältää uhrauksen.
b. Hän rakasti meitä ja rakastaa edelleen - Hän antoi ruumiinsa ja verensä - lunnaana monien
edestä.
c. Me rakastamme Häntä - annamme sydämemme, mielemme, kehomme, taloutemme - ja
palvomme Häntä.
d. Olemme vuorovaikutuksessa Hänen kanssaan
- Hän puhuu - me kuuntelemme
- Me puhumme - Hän kuulee
- Hän antaa rakkautensa meille
- Me annamme rakkautemme Hänelle
- Me puhumme Hänestä
- Hän puhuu meistä
e. Palvoisitko Häntä tänään - hengestäsi, sielustasi ja kehollasi?
f. Antaisitko Hänelle kaikkesi - parhaasi?

