JEESUKSEN
SEITSEMÄN SANAA RISTILLÄ

JUMALANI, JUMALANI, MIKSI MINUT HYLKÄSIT
Eikö kamppailusi, Kristus, ollut
toivotonta? Olitko Sinä todella
niin yksin tuolla hetkellä? Olithan muutama hetki aikaisemmin
osoittanut yliluonnollisia voimia
rukoillessasi teloittajiesi puolesta
ja muistaessasi äitiäsi ja Johannesta. Mihin voimasi hupenivat?
Ymmärrän kyllä omat yksinäisyyden ja hylkäämisen hetkeni. Ne ovat usein seurausta elämäntavastani ja piittaamattomuudestani Jumalan tahtoa
kohtaan.
Kristus, minä rukoilen, että voisin luottaa tähän. Sinun huutoosi. Silloin olisit minun veljeni kaikella tavalla ja minäkin
Sinun rohkaisemanasi voisin huutaa Jumalani, Jumalani
- yhtä luottavaisena kuin ihmiset tuskissansa sanovat:
”Äiti, Äiti.”

ISÄ, SINUN KÄSIISI MINÄ ANNAN HENKENI
Jeesus, Sinun elämäsi näyttää
päättyvän, niin kuin jokaisen ihmisen elämä. Oletko siis todellinen ihminen, kun sekä synnyit
että kuolit? Jumala, haluaisin
oppia uskomaan, että Jeesus,
Poikasi on veljeni!
Sinä Jeesus, tiesit Jumalan
Isäksesi, kun Hänelle annoit
henkesi.
Alan aavistaa, että olet myös todellinen Jumalan Messias.
Se luvattu!
Rukoilen Sinulta uskoa ottaakseni vastaan sen, mitä ei voi
ymmärtää. Kunpa minulla kerran olisi Sinun rohkeutesi!

SE ON TÄYTETTY
Kristus, Sinä palautit Jumalan
ja ihmisen alkuperäiseen yhteyteensä. Sinun tekosi koskee
koko maapallon jokaista ihmistä, maailman kaikkeutta. Se on
kuin aurinko, voimakas, ehtymätön elämän ylläpitäjä. Auta
minua, että suostuisin ymmärtämään sanojesi suuren merkityksen. Haluaisin ylistää Sinua Kristus!

TÄNÄ PÄIVÄNÄ SINÄ OLET OLEVA
MINUN KANSSANI PARATIISISSA
Paratiisi, taivas, ikuinen auvuus
näyttävät tulevan vuosien karttuessa entistä tärkeämmiksi.
Lapsena, nuorena ja joskus aikuisenakin on hetkiä, jolloin tuntuu:
”Tässä on kaikki.” Elämän paratiisi on tullut osakseni! Mutta ne
hävisivät melkein yhtä arvaamatta
kuin tulivatkin.
Jeesus, Sinä lupasit ryövärille paratiisin kanssasi. Minä
näen edessäni paratiisin puun ja lehdet, suuren voiman
ylhäältä ja kun tarkasti katson, häivähtävät kasvosi puun
lomassa.
Mutta koskeeko lupauksesi myös minua?
Entä rakkaitani?
Kristus anna minulle rohkeutta luottaa lupaukseesi!

MINUN ON JANO
Kun Sinä Kristus kärsit raa´an
teloitustuomion, ovat nuo sanasi
todet ja konkreettiset. Sinulla
oli juomisen luonnollinen tarve.
Mutta mahtoiko Sinulla Jumalan Poika olla Elämän janoa tai
nälkää, joka minulle on hyvin
tuttua?
Minä kiitän elämän eteenpäin
ajavasta janosta.
Sen kautta olen löytänyt uusia kykyjäni ja löytänyt elämän monenlaisen rikkauden. Se on Elämän intohimoa,
joka hehkuttaa kaikkea olevaista. Kristus, elämän jano on
ajoittain kuin vimma. Se saa liikkeelle itsekkäät ja tyydyttämättömät tarpeet. Silloin teen asioita, jotka tuhoavat omaa
ja toisten elämää, uuvutan itseni ja muut.
Sellaista elämän janoa kadun ja rukoilen:
”Anna minulle oikeudenmukaisuuden jano.”

ÄITI, KATSO POIKASI
POIKA, KATSO ÄITISI
Sinä Jumala jo maailman alussa tarkoitit naisen ja miehen
kumppaneiksi toisillensa. Sinä
annoit heille tehtäviä, joiden
hoitaminen yhdessä sujuisi
parhaiten. Mutta läpi ihmiskunnan historian me olemme mielellämme alistaneet toisiamme,
käyttäneet valtaa heikompiamme kohtaan. Ja yhä uudestaan Sinä Jumala palautat
ihmisen mieliin oman tarkoituksesi: me olemme kuin äidit
ja lapset, tyttäret ja pojat tarkoitetut elämään monella
tavalla rakkaina toisillemme.
Jumala minä kiitän Sinua niistä elämäni ihmisistä, joiden
rakkauden varassa olen kasvanut tähän ihmisen osaani.
Minä rukoilen, että opettaisit minua rakastamaan rohkeammin, varauksetta. Silloin voisin aavistaa tahtosi!

ISÄ, ANNA HEILLE ANTEEKSI, SILLÄ HE
EIVÄT TIEDÄ MITÄ HE TEKEVÄT
Kristus, Sinä rukoilit teloittajiesi
puolesta.
Siihen eivät ihmisten omat
voimat riitä! Sen tiedän!
Totta on myös, että teen tekoja, joita toiset eivät ymmärrä
ja tekoja, joita en edes itse
ymmärrä. Toisinaan uskon
selviytyväni hyvin, otan muka
vastuuta ja uskon voimiini tai taitoihini. Joskus olen
ihmisten tai elämän pelosta arka. Helposti tekemiseni tai
tekemättä jättäminen synnyttävät ymmärtämättömyyttä.
Jumala, Sinä panit jo kauan sitten uuden liiton merkiksi
taivaan kaaren. Anna minulle rohkeus luottaa Kristuksen
vahvistamaan liittoon ja tulla alttarin eteen turvallisin
mielin.

PIRKKALAN KIRKON HILJENTYMISPAIKKOJA
TAIDETEOKSET: TUULA LEHTINEN

