
 

 

 

 

 

”Läpi lukkojenkin...” 
Pääsiäisvirsi 104 ”Pilvimuurista valo välähtää” kertoo 
ylösnousseen Jeesuksen ilmestymisestä hänen lähimmille 
seuraajilleen. Opetuslapset kokoontuivat suljettujen ovien 
takana. He pelkäsivät oman henkensä ja terveytensä puolesta. 
Jeesus vangittiin, ruoskittiin ja hän kuoli ristille. Miten heille nyt kävisi? 
Yhtäkkiä Jeesus seisoi heidän keskellään. Häntä ei pidätellyt lukitut 
ovetkaan. Jeesus toivotti rauhaa ja lupasi heille Pyhän Hengen. Asiat 
alkoivat etenemään paremmin kuin kukaan oli osannut arvata. Pelko ei 
enää pitänyt Jeesuksen seuraajia vallassaan, vaan suuri ilo siitä, että 
Jeesus elää. Hän voitti synnin ja kuoleman vallan. Näin he lähtivät 
viemään sanomaa muillekin.  
Pandemian aikana olemme eläneet, jos ei nyt lukittujen ovien takana, niin 
sosiaalisesti eristetympää elämää kuitenkin. Monet ovat kokeneet 
yksinäisyyttä, huolta ja pelkoakin. Viime vuonna pääsiäisen aikaan asiat 
näyttivät hyvin synkältä. Tänä vuonna pääsiäinen tulee samaan aikaan 
kun rokotuksetkin lisääntyvät. On toivoa siitä, että tästä taudista päästään 
vähitellen eroon.  
Jeesus voi koskettaa elämäämme, olimmepa eristyksissä tai emme. Häntä 
ei sido mitkään rajat tai esteet. Hän voi auttaa sinua ja minua kaikissa 
elämäntilanteissa. ”Huuda minua avuksi hädän päivänä! Minä pelastan 
sinut, ja sinä kunnioitat minua." (Ps. 50:15).  Pääsiäisen iloa! Timo-pastori                                               
       “Even through the locks…”                                                           
Finnish Easter hymn 104 “Light flashes from the cloud” tells of the 
resurrected Jesus appearance to his followers. The disciples gathered 
behind closed doors. They feared for their own lives and health. Jesus 
was captured, whipped, and died on the cross. How about them now? 
Suddenly Jesus was standing among them. He was not detained by the 
locked doors either. Jesus wished for peace and promised them the Holy 
Spirit. Things started to go better than anyone could have ever guessed. 
Fear no longer held the followers of Jesus. They were really joyful since 
Jesus was alive. He overcame the power of sin and death. That's why they 
told the message to others.                                                                                     
During the pandemic, we have lived socially isolated life. Many have 
experienced loneliness, worry, and even fear. Last year at Easter, things 
looked very bleak. This year, Easter will come at the same time as 
vaccinations are increasing. There is hope that this disease will be 
gradually eradicated. Jesus can touch our lives, whether we are isolated 
or not. He is not bound by any boundaries or obstacles. He can help you 
and me in all our life situations. “Call on me in the day of trouble; 
I will deliver you, and you will honor me.” (Ps. 50:15).                                                   
Happy Easter! Pastor Timo 
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Emmauksen jumalanpalvelukset 

sunnuntaisin Zoomin kautta —

Tervetuloa mukaan!    

                                                           
Timo Saarinen is inviting you to a scheduled Zoom  

meeting. 

Topic: Emmaus Lutheran Church Service 

Time: Apr 4, 2021 11:00 AM Easter, Bilingual 

        Apr 11, 2021 11:00 AM  

        Apr 18, 2021 11:00 AM  

        Apr 25, 2021 11:00 AM 

        May 2, 2021 11:00 AM 

        May 9, 2021 11:00 AM, Mother’s Day, Bilingual 

        May 16, 2021 11:00 AM 

        May 23, 2021 11:00 AM, The Day of Pentecost 

        May 30, 2021 11:00 AM 

Join Zoom Meeting 

Meeting ID: 858 3251 8901 

Passcode: 3zqXaT 
Huom!***Pitkäperjantain jumalanpalvelus Emmauksesta 

Time: Apr 2, 2021 11:00 AM Pacific Time  

Meeting ID: 860 0020 4178 

Passcode: 028090  

If you would like to receive an email invitation to Emmaus services via 

Zoom, please let me know: timo.emmaus@gmail.com  

April-May Bulletin—Ystäväkirje                                                        
Emmaus office is open on Tuesdays & Friday 10 am—1 
pm. Please contact me if you are planning to visit so 

we can arrange an appointment. Thank you!                    
Other times you can reach  

Pastor-Timo from cell phone 604-488-9434.                                                                                       
Please continue following Emmaus updates on our 

website: www.emmauslutheranburnaby.com 
BC ELCIC Lutheran congregations live streaming                   

and pre-recorded  services:                                                            
https://www.elcic.ca/publichealth/livestreaming.cfm                                                                                  

Timo-pastorin suomenkieliset saarnat myös netistä ja 
puhelinhartaus 604-521-0533. 

Notice on in-person services at Emmaus Lutheran: 
For now we will provide virtual services. If we are again allowed 
to have limited amount of congregants at the church and you 
would like to come please book your place in advance!  
Please remember face mask is required on services. Please do 
not enter the building if you are having any cold or flu like 
symptoms. Pastor Timo’s Cell 604-488-9434. Thank You! 

**Otathan yhteyttä Timo-pastoriin mikäli kevään 
jumalanpalveluksiin annettaisiin jälleen lupa kokoontua.                           
Näin varmistamme, että kaikille on paikka kirkossa varattuna ja 
noudatamme terveysviranomaisten ohjeita. 

Kiitokset vielä kerran kaikille ja erityisesti teille, jotka 

tarjositte ohjelmaa Talvisodan päättymisenpäivän 14.3.21 

jumalanpalvelukseen. Kiitos Esko Kajanderille 

veteraanilipusta, Matti Viitaselle lauluista, Meri ja Victor 

Saariselle runoista sekä Esa Löyvälle Emmauskuoron ja 

Korsukuoron videoiden tarjoamisesta. Kiitokset Lemmikille! 

   EMMAUS AGM—KIRKON VUOSIKOKOUS 

Emmauksen vuosikokous pidettiin 21.3.2021 virtuaalisesti 

Zoomin kautta. Vuosiraportit 2020 sekä vuoden 2021 

budjetti hyväksyttiin.  

Kirkkoneuvoston jäsenet: Pres. Sofia Joensuu, Vice-Pres. 

Sheri-Ann Hulme, Sec. Liisa Tella, Fin. Sec. Nina Rauhala, 

Leena Venäläinen, Pat Hulme, Ember Vuorensivu, Kari 

Kutvonen ja Zach Saarinen. 

Kiitos kaikille vuosikokoukseen osallistuneille! 

Vuosikirja 2020 on tarjolla seurakunnan jäsenille ja sen saa 

pyydettäessä pastorilta sähköpostin kautta tai paperiversiona 

vuosikirja on noudettavissa toimistolta ti ja pe 10am-1pm. 

 

Emmaus Annual Congregational meeting was held on March 

21st via Zoom. All the reports of 2020 and the budget for 

2021 were accepted. 

Church Council members: Pres. Sofia Joensuu, Vice-Pres. 

Sheri-Ann Hulme, Sec. Liisa Tella, Fin. Sec. Nina Rauhala, 

Leena Venäläinen, Pat Hulme, Ember Vuorensivu, Kari 

Kutvonen and Zach Saarinen. 

 

Thank you very much for all of you who participated in the 

Annual Meeting via Zoom. 

Annual Report 2020 is available for congregation members 

via email (please contact Pastor Timo) or you can pick it up 

from the church office on Tuesdays or Fridays between 

10am—1pm. 

https://www.elcic.ca/publichealth/livestreaming.cfm


        EMMAUS  LUTHERAN  CHURCH 
Evangelical Lutheran Church in Canada ELCIC 

          S U O M I K I R K K O 
6344 Sperling Ave., Burnaby, B.C.,V5E 2V4              

Pastor Timo Saarinen  
      www.emmauslutheranburnaby.com  

      Tel.604-521-7927Cell:604-488-9434                   
   Suomenkielinen puhelinhartaus: 604-521-0533  

                    E-mail: timo.emmaus@gmail.com  

President: Sofia Joensuu, email: joensuu1@gmail.com                                   

Vice-President: Sheri-Ann Hulme, email: 

sheri_ann_h@hotmail.com   

Fin.Sec. Nina Rauhala, email: ninnu21@hotmail.com 

Interac e-Transfer: emmauschurchofficeburnaby@gmail.com                                            

 

 

 

Kristus ylösnoussut on    

Esteri Ikävalko  
 

Jälkeen Pitkäperjantain, Pääsiäisen aamu koitti. 
Kuolonvallat iäksi, kuolemallaan Kristus voitti. 

 
Synnitönnä puolestamme kannoit ristin raskahan. 

Ylösnousemuksellasi voitit vallan kuoleman. 
 

Kiusausten tuskain tullen, ristillesi katseen luon. 
Sinä kannoit maailman synnin, minullekin rauhas suo. 

 
Päivittäin sun hoidossasi, täällä aina olla saan. 
Päivät raskaat, pilvisetkin, Sinun ovat antamaa. 

 
Sinä annat omillesi usein täällä ristin tien. 

Sillä tiellä itse kannat, matkan jälkeen kotiin viet. 
(kirjoitus Isien Uskon pääsiäisnumeroon v.1999) 
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Jumalanpalvelukset Nanaimossa ja Victoriassa  ja Länsi-Kelownassa  

ovat edelleen toistaiseksi peruttu.                                                            

Olen yhteydessä teihin mikäli tilanne muuttuu! 

     Tervetuloa kaikki mukaan Emmauksen sunnuntaisiin                         

jumalanpalveluksiin Zoomin kautta!  

Timo-pastori            

  ON OUR WAY…. 
  Im Memoriam 
 Anja Jokinen 89 yrs 
 Raija Rauhanen 84 yrs 
 Rauha Orjala 88 yrs 
 Paavo Vänttinen 82 yrs 

     Ruth Marttinen 89 yrs 
    

  Voimia ja lohdutusta kaikille omaisille.  
Jumala teitä surussanne kantakoon! 

 

“ Hold thou thy cross before my closing eyes, Shine 
through the gloom, and  point me to the skies; Heav’n’s 

morning breaks, and earth’s vain  shadow;  O Lord, 
abide with me.”  (ELW 629 vs 5)      

Muistolahjoituksia — Memorial Gifts                                    
Jan 25th-March 21st 

 

Donators not published on the website.... 
 

Kiitos muistamisestanne!                                                     
Thank You for your support!                                                     
God Bless You!                        

mailto:emmauschurchofficeburnaby@gmail.com

