s. 8-9 Päivä valkenee Etiopian vuorilla -aukeamaan liittyvä työskentely:
Idea työskentelyyn etiopialaisen ristin väritys
Tarvikkeet:
- Ohjaaja monistaa muistitikulta kolmea erilaista etiopialainen risti -värityskuvaa
- Puuvärejä, väriliituja tai vesivärejä ja siveltimiä
- Värityksen ajaksi voi laittaa taustalle soimaan jotain rauhallista musiikkia
Ohjaaja kertoo taustatiedoksi:
Etiopian ortodoksikristityille ristit ovat tärkeitä. Ristit ovat keskeisesti mukana
jumalanpalveluksissa, kulkueissa ja rukouksissa. Käsiristi on jokaisen papin työväline, jotta hän voi
lukea siunauksen seurakuntalaisille.
Risti on kristillisen uskon, toivon, voiman ja luottamuksen sekä pelastuksen ”välineen” symboli.
Ihmiset kantavat kaula- tai otsaristejä tai kirjovat ristin vaatteisiinsa, sillä ristin koetaan suojelevan
kaikelta pahalta.
Etiopialaiset ristit voivat olla näyttäviä ja koristeellisia. Niitä tehdään puusta ja metallista.
Koristeellisuudella halutaan ylistää Jumalaa ja kunnioittaa Kristuksen pelastustyötä.
Kuvioista löytyy paratiisin köynnöksiä ja ikuisuudesta kertovia päättymättömiä solmuja. Joissakin
risteissä on alaosassaan neliö, joka symboloi liiton arkkia. Etiopialaiset uskovat, että liitonarkki on
yhä kätkettynä heidän maassaan.
Ohjeistus väritykseen:
Valitse kolmesta ristikuvasta yksi itsellesi mieluisin.
Valitse 3-4 itsellesi tärkeää väriä. Väritä ristin eri kuviot näillä väreillä.
Kaikkea ei tarvitse aina ajatella selkeästi pohjaan asti. Elämäänsä voi ymmärtää hipaisuna, ilona
jaloissa tai mukavina väreinä. Värityskuva on hiljaista rukousta, ei aina niin selkeää eikä sanallista.
Väritä paperia, mieti itselle mieluisia väriyhdistelmiä, nauti syntyvästä kuvasta. Olet Jumalan edessä,
ajatukset tulevat ja menevät, ehkä jotakin pompsahtaa mieleesi. Pysähdy siihen. Oliko tämä ajatus
Jumalalta vai oman mieleni kiemuroita. Et ehkä saa selvää, rukoile ja jätä ajatuksesi Jumalan haltuun.
Väritä lisää. Ole levollisena ja avoimena Jumalan edessä.
Mitä ajatuksia etiopialaiset ristit tuovat? Mikä sinua koskettaa? Missä asioissa olet siunattu, mitä olet
jäänyt kaipaamaan?
PARATIISI
Jos näet ristikuviossa kasviaiheita, paratiisin symboliikkaa, mieti, miten paratiisi kasvaa sinun
elämässäsi? Mikä antaa kasvun, ilon ja toivon? Mikä muistuttaa Jumalan hyvyydestä?
Miten voin enemmän kääntyä kohti hyvyyttä ja luottamusta?
PÄÄTTYMÄTÖN SOLMU
Onko ikuisuutta kuvaavasta solmusta tullutkin eksyttävä sokkelo?
Olenko viime aikoina lähestynyt Jumalaa vain ohimennen ja pinnallisesti?

Psalmeista löytyy kiukun purkauksia, epätoivoista anomista, paljon tunnetta. Vihaisetkin sanat ovat
hyvää harjoitusta rehelliseen rukoukseen. Sinun ei tarvitse esittää mitään. Voit rukoilla rehellisesti
ja avoimesti. Jumala kyllä kuulee sinua sanoista huolimatta.
Solmukohdassa on hyvä kuulostella, aavistella, mikä polku voisi viedä eteenpäin.
(Värityksen alkaessa ohjaaja voi laittaa taustalle soimaan rauhallista, mielellään
instrumentaalimusiikkia.)
Loppuyhteenveto:
Kun ristikuvat ovat valmiit, jaa vierustoverin kanssa muutama ajatus värityksen herättämistä
ajatuksista.
Mikä on ristin merkitys itsellesi? Miten itse käytät ristiä? Jakakaa vain sen verran, kun tuntuu
hyvältä.
Laittakaa lopuksi kaikkien värityskuvat esille yhteiseen ristin muotoon.
Miltä näyttää? Mitä yhteinen kuva kertoo teille?
Jokainen sanoo vuorollaan yhden sanan tai lyhyen ajatuksen.
Lopuksi luetaan ristin äärellä piirissä Herran siunaus.

