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MAAILMAN RUKOUSPÄIVÄ
Filippiinien Maailman rukouspäivän komitean naisten laatimana
3. maaliskuuta 2017
“Katsotko karsaasti sitä, että olen hyvä?”
Hartausteksti

VALMISTAUTUMINEN:
Valmistakaa etukäteen pienet riisinjyväpussit jaettaviksi
osallistujille myöhemmin palvelun aikana.
Ennen hartauden alkua: koristelkaa alttari asettamalla risti sen
keskelle, avoin Raamattu ristin eteen ja kynttilä Raamatun
viereen palamaan.
Suunnitelkaa, jos mahdollista, liturginen tanssi kulkueelle, joka
tuo symbolit alttarille.
KULKUE JA SYMBOLIEN TUOMINEN: (instrumentaalimusiikki
Come to the Circle, Wade Water, Willie Mae Thornton, Public
Domain) tai jotain muuta musiikkia.
Kolme naista pukeutuneena filippiiniläistyylisiin vaatteisiin
saapuu edustamaan kolmea saariryhmää: Luzon, Visayas,
Mindanao. He kantavat symboleita, jotka ovat vesikannu, pullo
öljyä ja nippua riisiä muistuttavia kasveja (kuva riisistä vieressä)
tai bambuja tai palmuja. He tanssivat matkalla alttarille ja
asettelevat symbolit alttarille tanssien. Lopuksi he seisovat
sivussa katseet kohti alttaria.
Nainen kantaa alkuperäiskansojen kangasta ja asettaa sen
ristin viereen. Nainen pukeutuneena samaan tapaan kuin
tunnuskuvassa (ks. vieressä) saapuu kantaen vaakaa ja toisen
silmänsä peittäen. Hän tanssii kohti alttaria ja asettaa vaa’an
ristin oikealle puolelle. Häntä seuraa kolme tyttöä, joilla
kullakin on vati, joista yhdessä on kuiva kala, yhdessä
riisinjyväpusseja ja yhdessä hedelmiä. Heitä seuraa nainen,
jolla on mukanaan kopio tunnuskuvasta, jotta kaikki voivat
nähdä sen.
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HARTAUS
Esilukija 1: Nouskaamme laulamaan alkulaulu (Come to the Circle tai jokin muu laulu)
TERVETULLEEKSI TOIVOTTAMINEN:
Esilukija 1: Filippiineillä tervehdimme sanomalla Mabuhay! (lausutaan: “mabuuhi”). Sana on
kansalliskieltämme takalogia ja sillä on useita merkityksiä, muun muassa “eläköön”, “terve”, “tervetuloa” ja
“hurraa”. Mabuhay!
Esilukija 2: Tervetuloa vuoden 2017 Maailman rukouspäivään! Yhdessä Filippiinien naisten kanssa
kutsumme teitä mietiskelemään tämän vuoden teemaa “Katsotko karsaasti sitä, että olen hyvä?”
Toivotamme teidät sydämestämme tervetulleiksi kiittämään ja ylistämään Jumalaa yhdessä.

KUTSU HARTAUTEEN:
Esilukija 3: Mikä ihana päivä kokoontua Jumalan eteen!
Kaikki: Voimme tuntea Herran läsnäolon!
Esilukija 2: Kärsimysten ja huolten keskellä…
Kaikki: …voimme tuntea Pyhän Hengen läsnäolon!
Esilukija 1: Kiittäkäämme kaikesta!
Kaikki: Kiitos parhaasta lahjastamme, pelastajastamme Jeesuksesta!
TALOUDELLISTA OIKEUDENMUKAISUUTTA ETSIVIEN NAISTEN ÄÄNET:
Esilukija 1: Kuulkaamme Filippiinien naisten ääniä.
Nainen 1: Nimeni on Merlyn, ja olen kotoisin Mindanaosta, joka on saari Filippiinien eteläosassa. Kun olin 7vuotias, äitini kuoli syöpään. Hän oli myös joutunut kokemaan kodissamme väkivaltaa. Myöhemmin näin,
kuinka isäni ammuttiin kuoliaaksi maanomistusriitojen seurauksena. Minun oli etsittävä työtä, jotta
nuoremmat sisarukseni pääsisivät kouluun, ja niinpä matkustin työnvälittäjän kanssa laivalla suureen
kaupunkiin, Manilaan. Olin vasta 15-vuotias, mutta valehtelin olevani 18 saadakseni työpaikan. Sain
työpaikan kotiapulaisena perheessä, jossa tein työtä lähes koko vuorokauden ja viikon ympäri.
Kun en kolmen kuukauden työskentelyn jälkeen ollut vielä saanut palkkaa, irtisanouduin ja muutin pois.
Työnantajani teki valituksen minusta ja väitti minun varastaneen perheen tyttären korvakorut. Jouduin
kaupungin vankilaan kolmen päivän ja kahden yön ajaksi. Sain apua eräältä kristityltä asianajajalta, joka
tarjosi palvelujaan ilmaiseksi, ja voitin oikeusjutun työnantajaani vastaan. Minulle maksettiin korvauksia ja
rikosrekisterimerkintäni poistettiin.
Tarinani on tyypillinen nuorten maaseudulta tulevien tyttöjen tarina ja myös monien maamme ulkopuolella
työskentelevien filippiiniläisten siirtotyöläisten tarina. Taloudelliset syyt pakottavat monet muuttamaan
kaupunkeihin tai ulkomaille. Saamme tuskin käytyä koulumme loppuun, kun jo päädymme kotiapulaisiksi.
Moni joutuu kokemaan hyväksikäyttöä ja taloudellista epäoikeudenmukaisuutta, vaikka Filippiineillä astui
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marraskuussa 2012 voimaan laki kotiapulaisten kohtelusta. Lakia kutsutaan myös nimellä Kasambahayjulistus (lausutaan: “kasambahai”, suom. huom.), sillä sana ”kasambahay” tarkoittaa kotiapulaista.
Kasambahay-laki on tulosta ponnisteluista kotiapulaisten suojelemiseksi. Filippiineillä on yli 2 miljoonaa
kotiapulaista, ja köyhyyden poistamiseksi tarvitaan työtä, josta maksetaan kohtuullinen palkka.
Nainen 2: Minä olen Celia. Olen työssä sokeriviljelmällä eli haciendalla, ja minulla on yksi lapsi.
Työskentelen päiväpalkalla suurella sokeriviljelmällä Keski-Luzonilla, joka on suuri saari Filippiinien
pohjoisosassa. Päiväpalkkani ei riitä perheeni ruokaan. Maankäytön muutosten ja koneellistumisen vuoksi
kaikkien työntekijöiden työpäivät ovat vähentyneet sokeriviljelmällä. Useimmiten työskentelen vain
kahtena päivänä viikossa.
Ansaitakseni lisätuloja perheelleni myyn kalapalloja ja saagosta (helmijäädyke) koulupäivinä. Pyykkään
myös muille perheille tai kauppaan ”tarjous" saippuaa ja hammastahnaa kaduilla. Vaikka työskentelen
kovasti, minulla ei ole varaa hankkia ja valmistaa kolmea kunnon ateriaa päivässä perheelleni eikä hankkia
vesijohtoliittymää kotiini. Minun on haettava perheemme käyttövesi yleiseltä pumpulta.
Kuten 5000 muuta maatyöläistä, odotan sitä päivää, jona saisin oman viljelypalstan tältä 6453 hehtaarin
sokeriviljelmältä. Maanomistajat lupasivat jakaa maata viljelijätukeen oikeutetuille maatyöläisille
hallituksen Yleisen maatalousuudistusohjelman mukaan. Meidän on vain jatkettava taistelua
oikeudestamme ihmisarvoiseen elämään.
Nainen 3: Olen Editha, 69-vuotias leski. Minulla on kolme lasta, kaikki naimisissa. Asun Ormocin
kaupungissa Keski-Filippiineillä, johon Yolanda-taifuuni iski. Menetin kauppani ja kotini, mutta pääsin
evakkoon turvalliseen paikkaan. Asun edelleen väliaikaisesti naapurini kanssa kyhäämässämme majassa ja
laitamme ruokamme yhdessä. En ole saanut mitään apua kotini uudelleenrakennukseen, mutta olemme
kiitollisia järjestöille, jotka edelleen tarjoavat apua taifuunin uhreille. Sain rahaa työtä vastaan Christian Aidjärjestöltä.
Yolanda-taifuuni on jättänyt syvän haavan elämääni. Etsin työtä ja uutta taloa. Hallituksen avustusohjelma
on hyvin hidas, vaikka miljardeja dollareita virtaakin maahamme lahjoituksina kansainvälisiltä järjestöiltä
taifuunin aiheuttaman valtavan suuren ja laajan tuhon vuoksi. Tällaisina aikoina ymmärrämme, että
solidaarisuus on meidän voimanlähteemme.

SYNNINTUNNUSTUS:
Esilukija 1: Tunnustamme Jumalalle vajavuutemme.
Esilukija 2: Herra, nämä sisartemme kertomukset muistuttavat meitä siitä, että olemme vanhurskautta
vailla. Olemme puolustelleet tekojamme ja asennettamme sillä, että olemme vain yksi ääni monien
keskellä.
Kaikki: Sinä, Jumala, olet kuullut ihmisten huudon rauhan puolesta;
Esilukija 1: Mutta olemme puolustelleet tekojamme ja asennettamme sillä, että tarvitsemme vahvaa
sotilasvoimaa suojelemaan etujamme.
Kaikki: Jumala, olet kuullut ihmisten huudot maapallon suojelemisen puolesta;
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Esilukija 3: Mutta olemme puolustelleet tekojamme ja asenteitamme sillä, että tiede kyllä löytää keinot
planeettamme pelastamiseksi.
Kaikki: Olet kuullut ihmisten huudot sovinnon puolesta;
Esilukija 1: Mutta olemme puolustelleet tekojamme ja asennettamme sillä, että emme tunne muiden
maiden tai kulttuurien ihmisiä.
Kaikki: Jumala, olet käskenyt meitä auttamaan köyhiä ja kodittomia;
Esilukija 2: Mutta olemme puolustelleet tekojamme ja asennettamme sillä, että pelkäämme että apua
käytetään väärin.
Kaikki: Herra, meiltä ovat helpot tekosyyt loppuneet ja nyt meidän on kohdattava syntisyytemme. Olemme
vastuussa siitä, että emme ole auttaneet hädässä huutavaa kansaasi. Meidän on vastattava kutsuusi toimia
oikeudenmukaisesti. Anna meille anteeksi, Jumala, ja vapauta meidät. Innoita ja auta meitä toimintaan.
Aamen.

SYNNINPÄÄSTÖ
Nainen joka toi vaa’an: Kuulkaa minua, te jotka tavoittelette vanhurskautta ja etsitte Herraa! Iloiten te
saatte lähteä matkaan, ja onnellisesti te pääsette perille. Vuoret ja kukkulat riemuitsevat teidän edessänne,
ja kaikki metsän puut taputtavat käsiään. (Jesaja 51:1, 55:12)
Jeesus sanoi, “Minä olen tullut antamaan elämän, yltäkylläisen elämän.” Jumala antaa anteeksi ja vapauttaa
meidät, jotta voisimme aloittaa uudestaan sydämemme pohjasta.
Kaikki: Aamen
VASTAUSLAULU: Ama Namin (Isä meidän, sanoitus ja sävellys: Elena G. Maquizo, 1961, Hymnal of a Faith
Journey, 2002. Tai Isä meidän laulettuna omalla kielellä)

RAAMATUN LUKUKAPPALE: Matteus 20:1–16. (Lukukappale voidaan esittää myös draaman keinoin.)
MIETISKELY: “Katsotko karsaasti sitä, että olen hyvä?”
Pohtimistehtävä ryhmissä: naiset ja tytöt, jotka toivat symbolit kulkueeseen, voivat toimia seuraavien
kohtien lukijoina.
Esilukija 1: Pyydämme teitä nyt pohtimaan hiljaa teemakysymystä: “Katsotko karsaasti sitä, että olen
hyvä?” - Jeesus puhuu opetuslapsilleen taivasten valtakunnasta. Taivasten valtakunta on kuin
maanomistaja, joka meni päivän aikana monta kertaa palkkaamaan työntekijöitä viinitarhaansa ja maksoi
jokaiselle yhden denaarin päivän työstä.
Esilukija 2: Työttömyyden aikoina iloitsemme siitä, että yhä enemmän työntekijöitä palkattiin päivän
kuluessa. Jos kuitenkin olisimme itse olleet ensimmäisten työntekijöiden joukossa, todennäköisesti
valittaisimme saadessamme saman palkan kuin ne, jotka palkattiin viimeisenä.
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Esilukija 3: Filippiineillä riisinviljelijät auttavat naapureitaan kylvämisessä ja sadonkorjuussa. Kenellekään ei
makseta siitä palkkaa, vaan sato jaetaan kaikkien kesken. Tätä talkooperinnettä kutsutaan nimellä dagyaw
(lausutaan dagyau, suom.huom.)
Esilukija 4: Dagyaw on hyvä keino rakentaa ja ylläpitää yhteisöä. Se on myötätunnon ja toisista
huolehtimisen käytäntöön panemista.
Esilukija 5: Raamatun kertomuksessa Jeesus käytti maanomistajan anteliaisuutta esimerkkinä auttaakseen
meitä ymmärtämään, millainen taivasten valtakunta on. Miksi niille, jotka eivät työskennelleet kuin hetken,
maksettiin sama palkka kuin niille, jotka työskentelivät koko päivän? (tauko)
Miten dagyaw-käytäntö on verrattavissa maanomistajan anteliaisuuteen? (tauko)
Esilukija 6: Ketkä ovat ”viimeksi töihin tulleita” sinun yhteisössäsi? (tauko) Kutsuisitko heidät
sadonkorjuuseen? (tauko) Missä asioissa Jumala kutsuu sinua toimimaan oikeudenmukaisuuden puolesta?
(tauko) Miten vastaisit Jumalan kutsuun? (tauko) Juttele näistä ajatuksista vieressäsi istuvan kanssa.
SITOUTUMINEN SOLIDAARISUUTEEN:
Esilukija 1: Sadonkorjuu on runsauden aikaa. Se on juhlan aikaa. Kutsumme sinut vastaanottamaan
sadonkorjuusi hedelmiä, tämä on meidän dagyaw! Oikeudenmukaisuuden hedelmät ylläpitävät toivoamme
ja sitoutumistamme. Ne innoittavat meitä jatkamaan esteistä huolimatta.
(Johtajat voivat jakaa pienen pussillisen tai annoksen raakaa riisiä osallistujille samalla kun lauletaan ”Here
On A Table Spread” tai ”For The Healing of the Nation” tai jokin muu laulu).
Esilukija 3: Rakastava Jumalamme, tarjoamme sinulle nämä hedelmät, jotka edustavat vapaaksi tekevän
hengen hedelmää – jotta sen toteutumisen hetkellä oikeus saisi vallita. Muuta kansamme ja
yhteiskuntamme myötätuntoiseksi ja rakastavaksi ihmisten sydänten ystävällisyyden kautta. Elämän
Jumala, sinä joka muutat siemenen hedelmäksi, rukoilemme niiden puolesta, jotka osallistuvat kylvötyöhön
ja iloitsevat sadonkorjuusta. Anna oikeudenmukaisuuden siemenen kukoistaa, kuten kasvin elävän veden
äärellä, sinun armosi vesien. Näiden oikeudenmukaisuuden hedelmien myötä haluamme tuoda toivoa
tähän epäoikeudenmukaiseen maailmaan. Annamme kätemme työhön, jossa jatketaan niiden istuttamista
ja hoivaamista elonkorjuun aikaan saakka. Puhdista meidät. Muuta meidät. Vapauta meidät. Ravitse
satoamme. Käytä meitä tahtosi mukaan ja kunniaksesi. Aamen.
UHRILAHJA:
Esilukija 1: Tuomme nyt aarteemme kiitoksena Jumalalle. Kerätyt varat luovutetaan Kirkon Ulkomaanavun
Yhteisvastuukeräykselle 2017. (kerääjät lähtevät keräämään rahalahjan)
VUORORUKOUS:
Lapsi: Olen lapsi. Tarvitsen terveydenhoitoa.
Kaikki: Toivon ja Sovituksen Jumala, tue meitä niin että voimme huolehtia lapsistamme, lievittää heidän
kärsimyksiään. Auta meitä, Jumala.
Siirtolaistyöntekijä: Olen filippiiniläinen työntekijä ulkomailla. Tarvitsen oikeudenmukaisia lakeja.
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Kaikki: Oikeudenmukaisuuden ja Vapautuksen Jumala, omistaudumme poistamaan ihmisarvoa uhkaavat
epäoikeudenmukaisuuden syyt. Auta meitä, Jumala.
Nuori: Olen nuori. Tarvitsen koulutusta. Haluan käydä koulua.
Kaikki: Jumala, Opettajamme ja Oppaamme, anna kaikille mahdollisuus oppimiseen ja kykyjensä
kehittämiseen niin että voimme tulla sellaisiksi kuin olet meidät luonut. Auta meitä, Jumala.
Alkuperäiskansojen edustaja: Olen alkuperäiskansaa. Haluan säilyttää Jumalan kansalleni antaman
perinnön.
Kaikki: Herra meidän Luojamme, me haluamme rakentaa rakkauden, oikeudenmukaisuuden ja keskinäisen
palvelemisen maailmaa. Herra, auta meitä.
Maanviljelijä/maanomistaja ja työmies: Minä olen maanviljelijä. Minä olen työntekijä. Me haluamme
tuntea Sinut täydellisemmin ja vastata kutsuusi. Haluamme toimia niin, että voimme olla
muutoksentekijöitä.
Kaikki: Rakkauden, Oikeudenmukaisuuden ja Palvelemisen Jumala, auta meitä olemaan muutoksen
siemeniä ja Sinun Rauhan Valtakuntasi toteutumisen välineitä.

LÄHETYSLAULU: Lähtekäämme ylösnousemuksen toivossa (June Boyce-Tillmanin sanoin. Sävel Above the
Hills of Time (Londonderry air) tai jokin muu laulu
Esilukija 1: Jeesus, Elämän Leipä, lähettää sinut ruokkimaan toisia.
Kaikki: Me jaamme elämämme veljien ja sisarten kanssa.
Esilukija 2: Oikeudenmukaisuuden Jumala lähettää sinut kylvämään toivon siemeniä, joista kasvaa
vapautuksen ja rakkauden hedelmiä.
Kaikki: Haluamme käyttää käsiämme istuttamaan, hoivaamaan ja korjaamaan satoa.
Esilukija 3: Pyhä Henki lähettää sinut välittämään oikeudenmukaisuutta ja iloa.
Kaikki: Käytä meitä Sinun tahtosi mukaan ja kunniaksesi, Aamen.
SIUNAUS:
Esilukija 1: Herra siunaa meitä ja varjele meitä, Herra kirkasta kasvosi meille ja ole meille armollinen, Herra
käännä kasvosi meidän puoleemme ja ole meille armollinen. Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, Aamen.
PÄÄTTÖLAULU: Virratkoon Oikeudenmukaisuus kuin joki (Let Justice roll like a river). Tai jokin muu laulu.
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Liite:

Yhteisvastuukeräys 2017 torjuu ihmiskauppaa ja tukee nuorten
syyrialaisten pakolaisten koulutusta
Vuoden 2017 esimerkkikohdealueena on Lähi-itä. Keräysvaroilla tuettava kansainvälinen työ auttaa
erityisesti konfliktien keskellä asuvia nuoria, jotta he pystyisivät rakentamaan hyvän elämän eivätkä joutuisi
ihmissalakuljettajien ja ihmiskaupan uhreiksi. Suomessa keräysvaroin autetaan ihmiskaupan uhreja
yhteistyössä Pro-tukipiste ry:n, Rikosuhripäivystyksen, Pakolaisneuvonta ry:n ja Monika-Naiset liitto ry:n
kanssa.
Kaikista maailman maista Jordania on ottanut vastaan kolmanneksi eniten pakolaisia, yli 650 000 ihmistä.
Pakolaisia asuu sekä kaupungeissa että pakolaisleireillä. Pakolaistilanne koettelee luonnonvaroiltaan
köyhää Jordaniaa, jossa asukkaita on noin 6,6 miljoonaa. Kouluissa tila loppuu kesken, ja pakolaisista yli
kolmasosa oli viime vuonna koulutusjärjestelmän ulkopuolella. Ulkomaanapu tekee työtä erityisesti
nuorten koulutuksen ja toimeentulon parantamiseksi.
Kirkon Ulkomaanapu tarjoaa pakolaisille muun muassa englanninopetusta, ammatillista koulutusta sekä
psykososiaalista tukea. Ulkomaanapu järjestää vapaa-ajan toimintaa, kuten jalkapalloa ja sirkuskoulua.
Keräysvaroja käytetään myös pitkäjänteiseen kehitysyhteistyöhön Keski-Afrikan tasavallassa, Ugandassa ja
Myanmarissa.

Yhteisvastuukeräyksen tuotosta 60 prosenttia ohjataan Kirkon Ulkomaanavun välityksellä
kehitysyhteistyöhön ja katastrofiapuun.

Yhteisvastuu 2017 käynnistyy sunnuntaina 5.2.2017.

