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NMKY:n JA NNKY:n RUKOUKSEN JA MAAILMANYHTEYDEN VIIKKO
8.-14.11.2009

... jotta kaikki olisivat maailmankansalaisia
Rakkaat sisaret ja veljet,
Tämän vuoden rukousviikon teemana on ”pyrimme maailmankansalaisuuden ulottamiseen
kaikille”. Keskittymällä maailmankansalaisuuteen, haluamme painottaa miten tärkeää on nähdä
tänä päivänä, että haasteet, joita kohtaamme yhteisöissämme, ovat maailmanlaajuisia. Samalla, kun
vastaamme yhteisötasolla haasteisiin, meidän olla myös tietoisia maailmanlaajuisen solidaarisuuden
tarpeesta.
Tämän vihkosen ajatukset puhuvat maahanmuutosta, sukupuolesta, taloudellisesta
oikeudenmukaisuudesta ja ilmastonmuutoksesta. Ne antavat näkökulmia näihin asioihin
maailmankansalaisuuden perspektiivistä. Nämä ajatukset haastavat meitä menemään tutun
elämäpiirin ulkopuolelle tavoittaaksemme muut ihmiset ja maailman, jolloin ”emme ole enää
vieraita ja muukalaisia, vaan kansalaisia pyhien joukossa ja Jumalan perheen jäseniä ”.
Kristittyinä koemme vapautuksen pimeydestä ja tietämättömyydestä tapahtuneen Jumalan ihmiseksi
tulemisen eli inkarnaation kautta. Tämä salaisuus tulee näkyväksi joka päivä, jos avaamme
silmämme ja katsomme ympärillemme. Jos teemme näin, näemme Jumalan läsnäolon passittomassa
siirtolaisessa, kulttuurinsa syrjimässä naisessa, ympäristöpakolaisessa, aliravitussa lapsessa…
haastaen pohtimaan omia määritelmiämme ja näkemyksiämme muukalaisista omassa
yhteisössämme ja sen ulkopuolella.
Jumalan ruumiillistuminen/näkyminen kaikista haavoittuvimmissa, nöyryytetyimmissä ja
arvottomimmiksi nimetyissä haastaa meitä puhumaan siitä, mistä kukaan muu ei uskalla puhua ja
nostamaan esiin ne avuntarvitsijat, joille kukaan muu ei uskalla antaa apuaan… mutta ennen
kaikkea, se haastaa meidät näkemään, että vapautuksemme on kietoutunut Jumalaan ja kohtalomme
on sidottu toisiimme.
Onko maailmankansalaisuus pelkästään keskiluokan etuoikeus, sidottu heihin, joilla on aikaa
miettiä ja tehdä päätöksiä ja joilla ei ole mitään hävittävää paitsi tingittävä vähän omasta
mukavuudestaan?
Kristittyinä uskomme, että enemmän kuin maailmankansalaisia ”olemme siskoja ja veljiä
Jumalassa. Jos maailmankansalaisuus rajoitetaan vain erikoisaseman omaaville, suurin osa
ihmiskuntaa jää sitä ilman. Kristus on liikkeellä, jotta kaukana olevat voivat tulla lähelle häntä,
ei vallan keskuksissa, joissa keskustellaan maailmankansalaisuudesta, vaan yhteiskunnan reunaalueilla, missä vähäosaisimmatkin saavat kupin puhdasta vettä."
Susan Brennan
Puheenjohtaja
NNKY:n Maailmanliitto

Martin Meiβner
Puheenjohtaja
NMKY:n Maailmanliitto
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1. PÄIVÄ: KUINKA OLLA ”KUNNON” MAAILMANKANSALAINEN
Raamatusta: Kirje efesolaisille 2:17–20
Hän (Kristus) tuli julistamaan rauhaa teille, jotka olitte kaukana, ja rauhaa niille, jotka
olivat lähellä. Hän on avannut meille molemmille pääsyn Isän luo yhden ja saman Hengen
johdattamina. Te ette siis enää ole vieraita ja muukalaisia, vaan kuulutte Jumalan
perheeseen, samaan kansaan kuin pyhät. Te olette kiviä siinä rakennuksessa, jonka
perustuksena ovat apostolit ja profeetat ja jonka kulmakivenä on itse Kristus Jeesus.”
Ei enää muukalaisia,
ei enää ilman passia,
ei enää ulkopuolelle rahan puutteen vuoksi jätettyjä,
ei enää viisumin puutteessa olevia,
ei enää outoja,
ei enää väärää kieltä puhuvia,
ei enää väärän värisiä,
ei enää väärissä vaatteissa kulkevia,
ei enää väärin koulutettuja,
ei enää.
Valitettavasti suurin osa maailmasta joutuu odottamaan paljon kauemmin
maailmankansalaiseksi pääsemistä, erityisesti jos maailmankansalaisuuden määritelmä on, että
puhuu ainakin vähän englantia, lentää lentokoneilla, osaa hymyillä rajavartioille ja olla
huolissaan maailman tilanteesta (vaikka hänen oma hiilijalanjälkensä olisi maailmaa tuhoava).
Efesolaiskirjeen kirjoittaja puhuu pyhien kanssa kansalaisena olemisesta. Varakas ja koulutettu
eivät ole sitä kuvaavia luonteenpiirteitä. Kirjeen kirjoittaja ei pyri saavuttamaan kansalaisuutta
pyhien yhteydessä. Kristus tuli. Kristus mursi esteet. Kristus julisti rauhaa ihmisten kesken
riippumatta etäisyyksistä tai asemasta. Sisäänpääsystä ei makseta, lahjukset eivät ole tarpeen, ei
kiitollisuudenvelkaa ihmissalakuljettajille, ei sormenjälki- tai elektronisia henkilökortteja.
Kansalaisuus pyhien yhteydessä on lahja, joka ei edellytä ponnisteluja: ei passikokeita, ei
kielikokeita, joilla nähdään pystymmekö puhumaan kuten paikalliset. Tässä Jumalan talossa ei
ole eliittiä, ei kategorioita siitä, kuka maksaa ja kuka kerjää. Kristus on liikkeellä, jotta kukaan
ei jäisi muukalaiseksi.
Efesolaiskirjeen kirjoittamisen aikoihin, Rooman kansalaisuuteen kuului virallinen asema ja
siihen liittyvät turvatakuut. Rooman kansalainen pystyi kieltäytymään paikallisista veroista tai
olemaan vapaa tietyistä paikallislaeista. Vapautetut orjat pystyivät joskus ostamaan
kansalaisuuden. Kun valtakunta laajeni, myös ei-roomalaiset pystyivät ostamaan sen.
Kansalaisuus oli arvokas. Kirjeessä efesolaisille Kristus tarjoaa tämän edun ilman rahaa, ilman
hintaa.
”Kansalaisuus pyhien seurassa” määrittelee uusiksi maailmankansalaisuuden. Jos seuraisimme
Kristusta, hyvänä maailmankansalaisena oleminen tarkoittaisi köyhänä olemisen - vähän
kuluttamisen - valitsemista. Maapallo ei pysty enää tukemaan rikkaiden ylikulutusta. Se
tarkoittaa Kirkkojen Maailmanneuvoston Nairobin kokouksen 1975 lausuman uudelleen
löytämistä: ”Elä yksinkertaisesti, jotta muut voisivat yksinkertaisesti elää”.
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”Kansalaisuus pyhien seurassa” tarkoittaa, että maailmankansalaisuus ei ole pelkästään eliitin
palkintoasema. Ne meistä, jotka eivät kuulu eliittiin, eivät ole enää tyydy olemaan heidän
lahjoitustensa tai sosiaalisuunnittelun kohde. Olemme myös kansalaisia, enemmän kuin
kansalaisia, sisaria ja veljiä Kristuksessa. Mekin voimme opettaa ja johtaa.
Maailmankansalaisuus tekee perinnöttömäksi suurimman osan maapallosta, silloin kun se
rajoitetaan vain heihin, joilla on tietty asema. Kristus on liikenteellä, jotta kaukana olevat
tuotaisiin lähemmäksi Kristusta, ei vallan ytimeen, missä maailmankansalaisuudesta
keskustellaan, vaan yhteiskunnan reunalle, missä saa kupin puhdasta vettä.
NNKY:t ja NMKY:t ovat olleet eturintamassa tuomassa ihmisiä lähelle toisiaan. Ne ovat
tarjonneet ihailtavia mahdollisuuksia eri kulttuureista, eri elämänkokemuksista, eri haasteista
tuleville ihmisille toisiinsa tutustumisessa ja uusien ratkaisujen löytämisessä. Liike on
huolehtinut nuorten kouluttamisesta taidoissa, jotta he olisivat koko maailmasta huolehtivia
kansalaisia. ”Kansalaisuus pyhien seurassa” soittaa hälytyskelloa. Kun pyritään olemaan hyviä
maailmankansalaisia, katsotaan tarkasti, miten Kristus antaa uuden merkityksen sille, mitä hyvä
maailmankansalaisuus tarkoittaa. Kristus on liikkeellä, jotta emme enää olisi vieraita ja
muukalaisia, vaan kansalaisia pyhien seurassa, rakastavia, tanssivia, omastaan jakavia, nälkäisiä
veljiä ja sisaria Jumalan maailmanperheessä.
Kysymyksiä ja ajatuksia
Miten sinä määrittelisit hyvänä maailmankansalaisena olemisen? Minkälaiset ihmiset ovat hyviä
maailmankansalaisen esikuvia? Yllä olevan kirjoittajan mukaan hyvä maailmankansalainen
valitsee ”köyhänä olemisen”. Oletko samaa mieltä? Miten ne, joita pidät pyhinä, kannustavat
sinua tulemaan paremmaksi maailmankansalaiseksi?
Rukous:
Syli avoinna ja käsivarret tarpeeksi leveällä kannattelemaan koko maailmaa,
kokoa kansasi yhteen
niin, että aika jolloin emme ole enää vieraita ja muukalaisia, olisi lähellä,
yhtä lähellä kuin pakolainen etsii huoltajaa,
yhtä lähellä kuin nuori etsii työpaikkaa,
yhtä lähellä kuin vanha nainen tavoittelee kumppanuutta,
yhtä lähellä kuin Jeesus Kristus, toivomme ja uskomme kulmakivi. Aamen

2. PÄIVÄ: NUORET JA GLOBALISAATIO
Raamatusta: Matteus 10:16
"Minä lähetän teidät kuin lampaat susien keskelle. Olkaa siis viisaita kuin käärmeet ja
viattomia kuin kyyhkyset.”
Eräs summaus nuorten miesten pyrkimyksistä tulee Nickelbackin rokkikappaleesta. Se oli
suosittu muutama vuosi sitten.
’Koska me kaikki haluamme vain olla isoja rokkistaroja
ja elää vuorenhuipulla huviloissa ja ajaa viittätoista autoa
tyttöjä saa helposti ja huumeita saa halvalla
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pysymme kaikki laihoina, koska emme syö
hengailemme viileimmissä baareissa
VIP-tiloissa leffatähtien kanssa
jokainen hyvä kullankaivaja
päätyy sinne
jokainen Playboy-puputyttö
blondattuine hiuksineen.’
Rock-tähtenä oleminen on yksi tapa olla ’globaali’. Variaatiot ovat loputtomia. Tähti on kaikista
tärkein sana. Mitä tapahtuikaan tohtoreille, opettajille, puusepille tai maanviljelijöille? Onko
tämä rokkikappale satiirinen tökkäisy kuuluisuuksien elämäntyyliä kohtaan vai kuvaako se sitä,
mistä nuoret miehet luultavasti haaveilevat: viisitoista autoa, helppoja tyttöjä ja halpoja
huumeita?
Nuoret ovat mainonnan pääkohderyhmä. Heille kerrotaan jatkuvasti kuinka olla viehättävä,
kaunis ja menestyvä. Viihdeteollisuus antaa suuntaviivat ja sen vaikutuksen alaisuudessa
nuorten tulee löytää tie turvalliseen tulevaisuuteen, määrittelemään mitä he ovat ja mitä heistä
on tuleva. Joissain paikoissa heidän täytyy oppia taistelemaan oikeuksiensa puolesta.
Jeesus asettaa vaikean tehtävän. Hänen seuraajansa tulevat olemaan yhtä viisaita kuin käärmeet
ja yhtä viattomia kuin kyyhkyset. Jeesus on hyvin realistinen sen suhteen, mitä tuleman pitää.
Tuolla on metsä täynnä susia. Miten me voimme uskoa mihinkään, kun joka puolelta meitä
vietellään, houkutellaan ja manipuloidaan? Menestyksen löytäminen on määritelty
omistamiseksi, vaikkakaan omistaminen ei ole onnellisuuden tae, vielä vähemmän elämän
tarkoitus. Kun tyttöjä saa helposti, kuten rokkikappale sanoo, on selvää miten paljon tehtävää
NMKY:llä ja NNKY:llä on edessään. Miten me sanotaan yhdessä, äänekkäästi ja selvästi:
”Yhtäkään naista ei pitäisi pitää halpana, helppona tai kohdella seksiobjektina,” ja pudotetaan
samalla pois sana ’tyttö’.
Missä ovat esimerkit siitä, että vastuullisena maailmankansalaisena olemiseen kuuluu enemmän
kuin maailmantuotteiden viisaana ostajana oleminen, murskaten käsityksen siitä, että
maailmankansalaisena oleminen tarkoittaisi ostamista, lentämistä ja hienona olemista? Miten
NNKY:t ja NMKY:t vakuuttavat naiset siitä, että mies, joka tekee matkaa pyöräillen
lihasvoimallaan, on paljon viehättävämpi, kuin mies, jonka ainut ominaisuus on laittaa jalka
kaasupolkimelle ja vinguttaa renkaita? Miten NMKY:t ja NNKY:t vakuuttavat miehet siitä, että
nainen, joka on vapaa ilmaisemaan itseään omalla luonnollisella hyvinvoinnillaan ja
eleganssillaan, on viehättävämpi kuin nainen, joka on kalliin ja tuhlaavaisen muodin orja?
Käärmeitten kanssa yhtä viisaana oleminen tarkoittaa sitä, että joka hetki riisutaan käsitykset,
että ihminen on pelkistetty vain kuluttajaksi, osoitetaan väärät vaateet ja tyhjät lupaukset. Jos
elämä on hienoimmillaan vuorenhuipulla olevissa asunnoissa, silloin jopa vuorenhuiput tuntuvat
aikanaan halvoilta ja mikä tärkeämpää, yksinäisiltä. Käärmeitten kanssa yhtä viisaina oleminen
tarkoittaa tapahtumien pinnan alle katsomista ymmärtääksemme motiivit. Oikean
kommunikointitavan löytäminen opin pohjalta on kovaa työtä.
NNKY- ja NMKY-nuoret voivat olla johtajia maailmankansalaisena olemisen uudelleenmäärittelemisessä. He kohtaavat jatkuvasti hulttioita ja petosta, joten monesta heistä on tullut
arvostelukykyisiä. Heillä on katukieli, jolla he voivat osoittaa meille muille, mitä oikeasti
tapahtuu. Moni ottaa Jeesuksen vakavasti. Heistä tulee nopeasti yhtä viisaita kuin käärmeet.
Heidän on pakko. Jeesuksen kutsu olla yhtä viattomia kuin kyyhkyset on paljon vaikeampi.
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Miltä viattomuus näyttää? Jos se on vain naiiviutta, silloin ne on nopeasti nakerrettu. Mitä
hyötyä viattomuudesta on maailmankansalaisille, jotka on heitetty susien sekaan?
Tällä ristiriidalla Jeesus varoittaa, että epäily ja kyynisyys eivät pelkästään riitä. Ihmisen täytyy
löytää uudelleen ja uudelleen rakastamisen ja rakastetuksi tulemisen ilot. Varautuminen, joka on
tyypillisimmillään suojautumista, ei muuta tilanteita tai ihmisiä. Totuus, avoimuus ja
vilpittömyys muuttavat näkemyksiä toisista ihmisistä ja maailmasta. Mutta käärmeet näyttävät
olevat näkyvämpiä kuin kyyhkyset. Epäileväisyys on nykyisin muodikasta. Kuka antaisi hyvän
esimerkin viisaasta viattomuudesta?
NNKY:t ja NMKY:t eivät ole pelkästään paikkoja, joissa opitaan taitoja. Ne voivat olla
paikkoja, joissa sudet pidetään ahdingossa, jotta niiden taktiikat voidaan asettaa tarkasteltaviksi.
NMKY:t ja NNKY:t voivat olla yhteisöjä, joissa viattomuutta rohkaistaan taas, löydetään iloiset
hymyt, ihmeiden ihastelujen sanat, sitoudutaan yhteisiin tehtäviin, joista elintärkeä ystävyys
syntyy. ’Tytöt’ eivät ole helppoja nakkeja, (eivätkä ’pojatkaan’), huumeet eivät enää ole
kiehtovia, parkkipaikat ovat täynnä polkupyöriä ja kaikki syövät terveellisesti, koska elämä
jaetaan ja koetaan hyväksi. Sudet ovat vieläkin ovella, mutta käärmeet ovat viisaita ja kyyhkyset
viattomia ja ne saavat aikaan muutoksen.
Kysymyksiä ja ajatuksia
Minkälaisia susia nuoret kohtaavat asuinseudullasi? Mikä osuus massamedialla on yhteisösi
nuorten muokkaajana? Nuorten todistuksia viisauden tarpeesta nykyajan yhteiskunnassa?
Minkälaisia malleja viisaasta viattomuudesta on tarjolla?
Rukous
Viisaus, valo, totuus,
joka paljastat peitetyn ja annat suojaa haavoittuvalle,
suojele meitä päälle hyökkääviltä ja hyväksi käyttäviltä susilta,
jotta rakkaus voisi kasvaa meissä,
viisastuneena sanoistasi,
viattomana sinun armostasi,
kun seuraamme sinua rakastettu, Jeesus Kristus, aamen.

3. PÄIVÄ: ”TERVETULOA MAAHANMUUTTAJAT!”
Raamatusta: Johannes 1:10–14
”Maailmassa Hän oli, ja hänen kauttaan maailma oli saanut syntynsä, mutta se ei tuntenut
häntä. Hän tuli omaan maailmaansa, mutta hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan.
Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi,
kaikille, jotka uskovat häneen. He eivät ole syntyneet verestä, eivät ruumiin halusta, eivät
miehen tahdosta, vaan Jumalasta.
Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Me saimme katsella hänen kirkkauttaan,
kirkkautta, jonka Isä ainoalle Pojalle antaa. Hän oli täynnä armoa ja totuutta.”
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Siunattu olkoon Jumala, Sana,
joka tuli omiensa pariin ja jota hänen omansa eivät ottaneet vastaan,
Tällä tavalla Jumala nosti kunniaan muukalaisen. Pyhä Gerorius Nyssalainen 300-luvulta
Oi jumala, näytä kuvasi kaikissa, jotka tulevat tänne tänään
jotta voimme toivottaa heidät tervetulleeksi ja sinut myös. Pyhä Gregorius Nyssalainen,
Episcopal Church, San Francisco
Sana vaelsi,
kulki raskaamman matkan kuin matka Marsiin,
siitä tuli yksi meistä,
se asui keskuudessamme.
Mutta Raamattu kertoo meille, että emme tunteneet Sanaa.
Emme huomanneet, että olimme yhteydessä tähän Sanaan.
Emme hyväksyneet Sanaa.
On olemassa paljon varoittavia lakeja,
enemmän kiintiöitä, enemmän aitoja, enemmän leirejä,
enemmän kylttejä: ”Mene kotiin!”
enemmän hävyttömyyksien huutamista tien toiselta puolelta, enemmän valituksia:
”Viette työpaikkamme,”
Enemmän tapoja pitää maahanmuuttaja -sana poissa julkisuudesta,
Sana maahanmuuttaja täynnä kunniaa ja totuutta.
Ehkä se oli alussa niin;
mutta se ei ole helppoa nykyisillekään siirtolaisille.
Ensin menee totuus, omanarvontunto myyty väärennetyn passin vuoksi,
rehellisyys hylätty dramaattisemman edun vuoksi, toivoen, että joku auttaisi.
Myöhemmin menee kunnia,
epätoivon nielemänä,
värvääjien murtuneet lupaukset, jotka valehtelivat hyvistä työpaikoista ja helposta rahasta,
lämpö hyytynyt epäluuloiksi.
Rukous sanoo, ”Näytä meille kuvasi kaikissa, jotka tulevat tänne.” Sana elää joukossamme,
täynnä armoa ja totuutta,
mutta kunniaa ei ole paljon.
Hän pitää huolta isoäidistä tai lapsesta,
siivoaa talon, valmistaa ruoan,
joskus torjuu aviomiehen lähentelyt, joskus ei.
Hän on koulutettu sairaanhoitaja tai opettaja,
enemmän koulutusta, kuin vaippojen vaihtoon tarvitaan,
koulutusta tarvittiin kotonakin.
Hänellä on ikävä omia lapsiaan.
Hän ikävöi perhettään.
Hän ikävöi tuntemiensa ihmisten hymyä.
Hän ikävöi oman kielensä kuulemista
päivittäistä jaarittelua, joka yhdistää hänet yhteisöönsä.
Hän kerääntyy kotiväkensä kanssa yhteen vapaapäivänään, milloin hänellä on vapaapäivä,
sillan alle, puistoon, seurakuntatalolle, NMKY:lle tai NNKY:lle.
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Monet vanhat tarinat kertovat Messiaan tulemisesta odottamattomassa hahmossa.
Kristillisyys alkaa Jumalan rajojen ylittämisellä, jolloin jumaluus menee tarkastusasemien läpi
kohti inhimillisyyttä,
ohittaen sen, mikä maallisen oikeuden mukaan kuului jollekin,
aloittaen uuden maailman, meidän maailmamme, meidän lähiyhteisömme.
Jumala vaeltaa, tulee lihaksi,
joskus nälkäisenä leipää kerjäten,
mutta aina nälkäisenä odottamassa tervetulleeksi toivotusta.
Jumala vaeltaa, tulee lihaksi,
joskus häneltä puuttuvat dokumentit turvalliseen matkustamiseen paikasta toiseen,
mutta aina häneltä puuttuu koti,
koti, jossa kaikki tarvitsevat löytävät paikan pöydästä.
Jumala vaeltaa, tulee lihaksi,
ja pelon kanssa, syrjään työnnettynä, täydellisesti torjuttuna,
inhimillisyytemme katoaa,
ja Johanneksen evankeliumin alussa olevasta sanomasta tulee pelottava voima:
Sana, taivaallinen viisaus, kaiken olevaisen keskus,
tuli luoksemme, emmekä tunteneet häntä.
Emme hyväksyneet häntä.
Ehkä sanoma on jopa pahempi,
tiesimme ja hylkäsimme Sanan silti.
On silti olemassa mahdollisuus.
Kiroukset voidaan korvata hymyillä.
Vaeltava sana ei ole vihollinen.
Vaeltava sana saattaa pelastaa.
Lupaus saattaa kestää sittenkin.
Kaikille, jotka kuulivat tämän sanan,
jotka näkivät Jumalan hahmon muukalaisessa,
Jumala antaa voiman tulla Jumalan lapseksi.
Sana vaelsi, tuli lihaksi,
eli keskuudessamme.
Jos pystyisimme ymmärtämään, saisimme armoa armon päällä.
Kysymyksiä ja ajatuksia
Mitä rajoja asetamme Jumalan kuvalle? Minkä tilanteiden eteen joudumme, kun tiedämme,
ettemme toivota tervetulleeksi Kristusta muukalaisessa, ja yhä jatkamme torjuntaamme? Mitä
meidän NMKY/NNKY:n täytyy tehdä, ollakseen tosissaan toivottamassa maahanmuuttajia
tervetulleiksi? Mitä meidän täytyisi tehdä kehittääksemme ilmapiiriä, jonka he kohtaavat
tulleessaan paikkaamme?
Rukous
Viisaus, syvempi kuin itsepuolustus,
sana, mieliä avaava,
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kädet, halaavat tuntematonta:
ota pelkomme pois,
jotta viisautesi antaa sisällön yhteisiin päätöksiimme,
sanasi vetää meidät rakkautta kohti,
ja kätesi kannattelevat meitä kunnes tunnemme armosi voiman
ja uskomme totuuteesi. Aamen.
Espanja NMKY edistää monikulttuurisuutta ja integraatiota
Vuonna 2008 arviolta 5,5 miljoonaa siirtolaista asui Espanjassa, edustaen melkein 15 % maan
väestöstä. Espanjan NMKY toteuttaa ohjelmia Madridissa, Logronossa, Zaragozassa, Barcelonassa
ja Valenciassa edistääkseen kulttuurien välistä ymmärtämystä ja jakamista sekä tarjoaa paljon
tarvittua tukea siirtolaisnuorille ja heidän perheilleen.
Edistääkseen molemminpuolista kunnioitusta ja parempaa integraatiota, Espanjan NMKY on tehnyt
kaikista keskuksistaan integraatiotiloja, joissa espanjalaisten ja siirtolaisten nuorten rinnakkaiseloa
tuetaan yhteistoiminnalla, johon kuuluu koulutusta, harjoittelua ja virkistäytymistä. Espanjan tunnit,
oikeudellinen neuvonta, koulutuki lapsille ja harjoittelu siirtolaisnuorille ja naisille
valmistautuessaan työmarkkinoille, ovat myös NMKY:n viikoittaisen toiminnan ydintä.
Joka vuosi yli 1500 siirtolaista hyötyy erilaisista ohjelmista, joita Espanjan NMKY järjestää.

4. PÄIVÄ: SUKUPUOLI JA KANSALAISUUS
Raamatusta: Johannes 4:5–10, 16-19
Matkallaan Jeesus tuli Sykar-nimiseen Samarian kaupunkiin. Sen lähellä oli maa-alue,
jonka Jaakob oli antanut pojalleen Joosefille, ja siellä oli Jaakobin kaivo. Matkasta
uupuneena Jeesus istahti kaivolle. Oli keskipäivä, noin kuudes tunti. Eräs samarialainen
nainen tuli noutamaan vettä, ja Jeesus sanoi hänelle: "Anna minun juoda astiastasi."
Opetuslapset olivat menneet kaupunkiin ostamaan ruokaa. Samarialaisnainen sanoi:
"Sinähän olet juutalainen, kuinka sinä pyydät juotavaa samarialaiselta naiselta?"
Juutalaiset eivät näet ole missään tekemisissä samarialaisten kanssa. Jeesus sanoi naiselle:
"Jos tietäisit, minkä lahjan Jumala on antanut, ja ymmärtäisit, kuka sinulta pyytää juotavaa,
pyytäisit itse häneltä, ja hän antaisi sinulle elävää vettä."
Jeesus sanoi hänelle: "Mene hakemaan miehesikin tänne." "Ei minulla ole miestä", nainen
vastasi. Jeesus sanoi: "Totta puhuit: ei sinulla ole miestä. Viisi miestä sinulla on ollut, ja se,
jonka kanssa nyt elät, ei ole sinun miehesi. Siinä puhuit totta." Nainen sanoi: "Herra, minä
huomaan, että sinä olet profeetta.
Hän oli Sykarin asukas. Olisiko hän kutsunut itseään kansalaiseksi? Olisivatko hänen
naapurinsa sanoneet, että hän oli osa kaupunkia? Hän oli outo kansalainen, uskaltautuessaan
lähteelle päivän kuumuudessa muita vältellen. Hänellä oli viisi miestä, joten oletettavasti muilla
Sykarin asukkailla oli paljon puhuttavaa, mies numero neljä vertaili muistiinpanoja mies
numero kahden kanssa ja mies numero kolme kertoi kaikille, miten mahdoton hän oli. Kuuluiko
hän todella Sykariin? Oliko kaikki mahdollisuudet poissuljettu, paitsi menemällä nykyisen
miehen kanssa (kuten Jeesus kutsui häntä) naimisiin, jotta hänestä tulisi mies numero kuusi?
Vai vertailiko hän jo muistiinpanoja miesten numero yksi ja viisi kanssa?
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Liian monessa paikassa nainen ilman miestä ei ole kansalainen. Hän ei pysty perimään maata
itsekseen. Miehen kuolema tarkoittaa, että lesken seuraava mies voi käyttää hyväkseen häntä,
koska mies on oikeus siihen. Jotkut naiset eivät voi siirtää kansallista identiteettiään lapsilleen,
jos se on eri kuin isällä. Mitä kansalaisuus on naiselle, jos hänen ainut oikeudellinen asemansa
tulee vain miehen liitteenä? Monelle siirtolaisnaiselle, avioliitto on ainut pääsylippu
kansalaisuuteen. Mutta lippu on usein ansa, joka johtaa karuun valintaan sorron ja karkotuksen
välillä.
Mitä jos Sykarin nainen meni kaikkien noitten miesten kanssa naimisiin pelkästään pitääkseen
oikeudellisen asemansa Sykarissa? Hän ei selvästikään saa tai kykene olemaan sinkku, kypsä
nainen ilman miestä. Emme ole antaneet hänelle nimeä. Hänellä ei ole miehen nimeä, johon
hänet voisi liittää. Hän ei esitä mitään toiveita Sykarille. Juorut, huhut, sulkeminen seurapiireistä
voivat vaikuttaa siihen, miten joku ymmärtää paikkansa yhteisössä.
Mutta hän tietää, että hän on samarialainen. Kun evankeliumit haluavat painottaa, että Jeesuksen
hallintavalta ei ollut enää kahlittu tiettyyn heimoon, samarialaiset ilmestyvät tarinaan. Hän on
yksin kaivolla. Selvästi mikä tahansa toinen muoto kansalaisuudesta olisi hänelle edistystä.
Hänellä ei ole mitään hävittävää, paitsi toinen mies. Kuinka moni nainen haluaisi hylätä hänelle
annetun kansalaisuuden? Kuinka monella on muuta tarjottavaa kuin tietyt tehtävät?
Samarialainen nainen kykenee keskustelemaan Jumalan pojan kanssa. Hän pystyy
keskustelemaan juutalaisten ja samarialaisten kiistanalaisista asioista. Hän pystyy leikkimään
sanoilla, mutta hän ei piiloudu nokkeluuden ja sukkeluuden taakse. Hän on selvästi avoin
muutokselle. Jeesusta ei hämää hänen kertomansa. Jeesus tarjoaa elämänvettä ja hän juo.
Hän on muuttunut. Jeesuksen läsnä ollessa uusi maailma aukeaa hänelle. Ehkä hänen naapurinsa
pakottivat hänet lähtemään kuumaan ja pölyiseen aikaan vedenhakuun, mutta hän ei ole silti
estynyt kertomaan heille Jeesuksesta. Hänen uusi maailmannäkemyksensä vie hänet niiden
luokse, jotka olivat halveksineet häntä ja sulkeneet hänet yhteisön ulkopuolelle. Vaikka emme
kuulekaan hänestä tämän raamatunkohdan jälkeen, hänen ensimmäinen vastauksensa
Jeesukselle on esitellä hänet Sykarin kansalaisille. Hän osoittaa mahdollisuuden, jonka ne jotka
pitävät itseään maailmankansalaisia olivat torjuneet. Hän harjoitti aluksi uutta
maailmankatsomustaan keräämällä ihmisiä omasta kaupungistaan. Hän ei vain huokaissut
helpotuksesta ja sen jälkeen lähtenyt Jeesuksen kanssa Jerusalemiin.
Hänen rohkeuttaan voidaan kunnioittaa tekemättä siitä sääntöä. Joillekin naisille (ja miehille)
heidän alkuperäinen olinpaikkansa on liian vaarallinen tai painostava, jotta sinne voisi palata.
Heidän paikalliset identiteettinsä aiheuttavat heissä vain tuskaa. Sitten lupaus toisesta
kansalaisuudesta, joka ei perustu tapa- tai poliittiseen sortoon, voi olla elämänvettä kuivuneille
sieluille. Samarialaisen naisen ei tarvitse enää olla kaikkien halveksima. Sen sijaan hänestä tulee
Sykarin kansalainen, joka muuttaa sen. Hän kerää kaikki naiset ja miehet elävän veden ääreen.
Hänellä on saattanut olla enemmän aviomiehiä, kuin elokuvatähdellä, mutta Jeesus ei jätä häntä
avuttomana lähteelle. Hän juo vapaasti ja hän on sisar Kristuksessa perinteisten rajojen
ulkopuolella, kansalainen pyhien seurassa.
Kysymyksiä ja ajatuksia
Ketkä ovat mielestäsi naisia, jotka ovat johtajia, jotka muuttavat asioita, jotka ovat esimerkkejä
maailmankansalaisuudesta? Minkälaisia rajoituksia kansalaisuudelle naiset kohtaavat maassasi?
Minkälaisia eriäväisyyksiä on miesten ja naisten välillä vastauksissa edelliseen kysymykseen?
10

Minkälaisia uusia näkemyksiä on tuettaessa muiden kulttuurien naisia taistelussa vapauden
puolesta?
Rukous
Keskustelu hiljaisuudessa,
sana yksinäisyyden lähteellä,
puhuen siitä, mitä kukaan muu ei uskalla lausua nimeltä,
tarjoten sitä, mitä kukaan muu ei pysty antamaan,
kostutetaan huulemme totuudella, joka vapauttaa meidät
ja avaa suumme vapauttamaan muut
jotta heistä tulisi valtakuntasi kansalaisia,
missä rakkautta jaetaan yltäkylläisesti
Jeesuksessa Kristuksessa. Aamen.

Malesian NNKY tarjoaa nuorille naisille elämää ilman köyhyyttä
Globalisaatiolla on ollut tuhoava vaikutus Malesian maalaisyhteisöihin. Kilpailu palmuöljyteollisuudessa ja vaihtelevat markkinahinnat ovat ajaneet maalaisyhteisöt syvemmälle köyhyyteen.
Kuitenkin Malesian NNKY:n Ammatillisen Koulutuksen Mahdollisuuskeskus (VTOC) tarjoaa
nuorille maalaisnaisille erilaista tulevaisuutta. Keskus tarjoaa ammattikoulutusta ja turvallista
majoitusta köyhille tytöille kaikista roduista. Täällä nuoret naiset eivät pelkästään opi
tulonhankkimistaitoja, vaan elämäntaitoja ja samalla varmistetaan, etteivät nuoret naiset jää
köyhiksi ainiaaksi.
Kun 18-vuotias Fauziherni Herman ensimmäistä kertaa saapui keskukseen, häntä pelotti.
Maatyöläisten tytär ja yksi seitsemästä lapsesta kasvoi palmuöljyviljelmällä ja muutto Kuala
Lumpuriin oli valtava askel hänelle. Vastoinkäymiset olivat osa hänen elämäänsä. Hänen
vanhempansa ansaitsivat molemmat 200-300 ringittiä (60 USD) kuussa ja heillä oli vaikeuksia
elättää lapsiaan. Korkeampi koulutus ei tullut kysymykseenkään Fauzihernille, joka halusi
opettajaksi.
Nyt NNKY:n VTOC:n kautta Fauziherni tekee unelmistaan totta. Fauziherni meni keskuksen
lastentarhanopettaja-kurssille ja näin ollen otti ensimmäisen askeleen unelmansa suuntaan. Yhden
vuoden kurssin jälkeen, hän toivoo voivansa aloittaa työt samalla kun hän jatko-opiskelee.
NNKY:n VTOC aloitti toimintansa vuonna 1998, jolloin oli 50 tyttöä ja vuoteen 2008 mennessä
654 tyttöä lähtenyt koulusta mukanaan ammatillinen pätevyys. Keskus sai myös lahjoituksen
Microsoftilta sen Unlimited Potential Programmen kautta, varustaakseen naisia ja tyttöjä, jotka
tulevat huonoista lähtökohdista, ATK- taidoilla ja näin ollen kaventaakseen digitaalisten taitojen
eroja Malesiassa.

5. PÄIVÄ: ILMASTONMUUTOS: VERUKKEISTA TOIMINTAAN
Raamatusta: Apostolien teot 27:18–20, 41–44
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Kun rajumyrsky yhä vain ahdisti laivaamme, miehet heittivät seuraavana päivänä osan
lastista yli laidan, ja kolmantena päivänä he omin käsin viskasivat kaiken irtaimen kannelta
mereen. Moneen päivään emme nähneet aurinkoa emmekä tähtiä, ja kun myrsky yhä raivosi
ankarana, menetimme lopulta kaiken toivon selvitä hengissä.
Mutta Paavalilla oli tunne, että he pelastuisivat. Hän rohkaisi laivalla olijoita syömään ja
pysymään vahvana. He näkivät poukaman.
Laiva kuitenkin ajautui päin särkkää ja törmäsi siihen. Keula juuttui tiukasti paikoilleen, ja
aallokossa perä alkoi hajota liitoksistaan. Sotamiehet aikoivat silloin tappaa vangit, ettei
kukaan pääsisi uimalla pakoon. Sadanpäämies kuitenkin esti heidän aikeensa, sillä hän
halusi pelastaa Paavalin. Hän käski uimataitoisten hypätä ensimmäisinä mereen ja pyrkiä
rantaan ja heidän perässään toisten, joko lankkujen varassa tai muilla laivan kappaleilla.
Näin kaikki pääsivät onnellisesti maihin
Maapallo taistelee vastaan. Katastrofeja ei voi rajoittaa tulvaan, kuten Nooan aikoina, vaikka
Bangladeshissa ja joissain saarivaltioissa vesi on jo noussut kaulaan asti. Kovat sateet muuttuvat
kovemmiksi ja kuivat tasangot muuttuvat kuivemmiksi. Tietokonemallinteet olivat väärässä.
Ilmastonlämpenemisen seuraukset tulevat nopeammin ja ankarampina kuin mitä ajateltiin.
Maailmalta loppuu aika.
Mitä voi kelpo maailmankansalainen tehdä? Riittääkö auton jättäminen autotalliin kerran
viikossa vai täytyykö auto jättää kokonaan ostamatta? Auttaako kirjeiden kirjoittaminen
eduskunnalle tai lehtiin? Mielenosoittaminen saastuttajia vastaan? Rukoileminen nopean
teknologisen ratkaisun puolesta?
Meille kerrotaan, että köyhimmät kärsivät ensimmäisinä, kun kovat sateet lankeavat tai kun
kuivuus, toinen puoli ilmastonmuutoksesta, aiheuttaa viljasadon tuhoutumisen.
Kuuluisin raamatunkertomus veneistä ja myrskyistä on Nooan arkki. Nooasta tulee nopeasti
esimerkki. Anna minun rakentaa arkki, pelastaa kansani, pitää työpaikkani, suojella teollisuutta.
Kellumme aaltojen yläpuolella ja pääsemme perille turvallisesti. Mitä enemmän pelkoa, sitä
enemmän keskitytään arkkiin. Kun kovat sateet lankeavat, teemme parempia sateenvarjoja
itsellemme. Selviydymme; harmi toisten puolesta. Arkki ei kuitenkaan ole ainut venekertomus
Raamatussa.
Vähemmän tunnettu kertomus on tarina Paavalin haaksirikosta. Se on lukemisen arvoinen
kappale Apostolien teoissa. Merimiehet yrittävät paeta ja pakenevatkin ja Paavali estää sen.
Sotilaat aikovat tappaa vangit, mutta koska Paavali on vankina, sadanpäämies säästää heidät
kaikki. Lopussa kaikki selviävät turvallisesti maalle.
Nooan tarinassa, yksi perhe pelastuu arkilla olleiden eläimien kanssa, mutta kaikki muut
tuhoutuvat. Mutta Apostolien tekojen tarinassa, kaikki mukana olleet pelastuvat. Kukaan ei
joudu kadotukseen. Minkälaisella maailmankansalaisuudella voitaisiin varmistaa, ettei kukaan
joudu kadotukseen.
Kehittyneiden ja kehitysmaiden rikkaat kuluttavat enemmän kuin heidän osansa maapallon
luonnonvaroista. Monet heistä ovat kiireisiä pelastaakseen itsensä. Huono juttu, että niin moni
köyhä ihminen joudutaan uhraamaan. Jos vesi nousee, ne joilla on rahaa ostavat maata
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korkeammalta. Mutta Paavali ei sallinut kenenkään karata uhatulta laivalta. Kaikki pelastuisivat
yhdessä tai sitten kukaan ei pelastuisi.
Sormen heristäminen ei ole tarpeeksi vakuuttavaa sellaiseen muutokseen, mikä on tarpeen
kriiseissä. Ekoloogiset kriisit tarvitsevat hengellisiä ratkaisuja. NMKY ja NNKY voivat luoda
yhteisöjä, jotka arvostavat vähemmän kuluttamista. Lähellä olevien kirkkojen kanssa, ne voivat
osoittaa, että ihmissuhteet ovat onnellisuuden lähde, ei loputon kuluttaminen. Ne voivat näyttää
esimerkkiä ilosta, mikä tulee yhteistyöstä, jakamisesta toisten kanssa, iloitsemisesta yhdessä
samalla kun tehdään maailmasta ja yhteisöistämme parempi paikka. Jos on huolestunut
ilmastonmuutoksesta, se ei tarkoita että olemme synkkiä ja peloissamme. Kun kovat sateet
lankeavat, olemme yhdessä ja löydämme keinoja, joiden avulla kaikki selviytyvät. Mikään
ryhmä ei joudu heitetyksi ulos myrskyyn selviämään omillaan ja hallelujaa ja kiitosta lauletaan
kaikista, jotka ovat pelastuneet. Tanssitaan ilosta kaikille, jotka ovat vedetty takaisin kuivalle
maalle. Nopean toiminnan ansiosta maapallolla on mahdollisuus parantua. Silloin kaikki
pelastuvat.
Huomautus: Paavalin haaksirikon vertaaminen Nooan tarinaan on otettu raamattutunnista, jonka
tohtori Wesley Ariarajah piti Kirkkojen Maailmanneuvostossa. Luvat on kunnossa.

Kysymyksiä ja ajatuksia
Mitä konkreettisia askeleita voimme ottaa välittömästi rajoittaaksemme arvokkaiden
luonnonvarojemme kulutusta? Kuinka voimme haastaa toisemme menemään itsestään selvien,
ilmeisten (ja joskus helppojen) ratkaisujen toiselle puolelle? Mikä muutti asenteesi
ilmastonmuutosta kohtaan ja miten se on vaikuttanut käyttäytymiseesi? Minkälaisia iloisia
tapoja voimme harjoittaa elääksemme sopusoinnussa Jumalan meille antaman maapallon
kanssa?
Rukous
Luoja
joka tekee kaiken
ja rakastaa kaikkea mitä Sinä teet
muuta halumme ja sielumme
että emme tuhoaisi tekemääsi
vaan kunnioitamme, mitä annat meille
ja välitämme maapallosta kuten toisistamme,
Jeesuksen Kristuksen kautta. Aamen.

6. PÄIVÄ: TALOUDELLINEN OIKEUDENMUKAISUUS JA RUUAN
RIITTÄVYYS
Raamatusta: Toinen kuninkaiden kirja 4: 42-44
Baal-Salisasta tuli mies, joka toi uutisleipää Jumalan miehelle. Hän toi kaksikymmentä
ohraleipää, ja pussissa hänellä oli uutta viljaa. Elisa sanoi palvelijalleen: "Anna nämä väelle
ateriaksi." "Kuinka minä voin jakaa tästä sadalle miehelle?" palvelija kysyi. Elisa vastasi:
"Jaa ne heille syötäväksi, sillä näin sanoo Herra: 'Ruoka riittää, ja sitä jää ylikin.” Palvelija
jakoi väelle ruoan, ja he söivät, ja siitä jäi ylikin, niin kuin Herra oli sanonut.
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’Miten voin panna tämän sadalle ihmiselle syötäväksi?’ Hirveä kysymys, jonka Jumala teki
profeetalle. Ehkäpä mies Baal-Salisasta oli todella hämillään. Maassa on nälänhätä. Hän aikoo
ruokkia Elisaa, profeettaa. Yhtäkkiä hänen täytyykin ruokkia koko yleisö. Sata nälkäistä suuta
odottelee siellä.
Kun puhutaan asioista, kuten ruoka ja oikeudenmukainen kauppa, rehellisen miehen
kysymyksestä tulee nopeasti hankala vastattava ja tekosyihin turvautuva. Voimmeko oikeasti
tehdä jotain lievittääksemme inhimillistä köyhyyttä? Edes hyvät maailmankansalaiset eivät voi
ruokkia kaikkia. Mitä tarkoittaa ostaa oikeudenmukaisilla hinnoilla? Muutama maanviljelijä
köyhissä maissa hyötyy vähän. Köyhät ovat silti köyhiä. Jos kaupassa olisi
oikeudenmukaisemmat säännöt, muuttaisiko se todella asioita vai muuttaisiko se vain
korruption muotoja? Kuinka nopeasti rehellinen havainto ’ei tarpeeksi’ muuttuu tekosyyksi olla
tekemättä mitään. Ja jos meidän rajallisuus estää meitä pienestä, pikemminkin hyväntahtoisesta
toiminnasta, silmämme tuijottavat apaattisina, kun joku selittää systeemin pitävän ihmiset
köyhinä. Kuka jaksaa kiinnostua kaikista noista isoista luvuista ja monimutkaisista
analyyseista? Miten voimme pysyä perässä noin suuresta määrästä epäoikeudenmukaisuutta,
noin monesta nälkäisestä, noin monesta toisten kärsimyksellä hyötyvästä? Helpompaa on palata
katselemaan musiikkivideota.
Mutta profeetta näkee, mitä Jumala tekee, ei pelkästään vajavaista tarjontaa, vielä vähemmän
meidän tekosyitä. Ehkä viljaa tarjottiin profeetalle, Elisalle, mutta profeetta ei syönyt näkemättä
nälkäisiä ihmisiä ympärillään. ’Jumala on kertonut hänelle, jos ihmiset saavat syödäkseen, hän
saa tähteet’.
Mikä voi antaa sykäyksen tekosyystä tekoihin, puutteen tunteensa rohkeuteen jakaa? Miten
Jumalan sanaa voidaan kuulla niin, että määräys pitää toisista huolta ei pelkästään synnytä
pelkoa omasta tilasta? Käytännöllisiä ensimmäisiä askeleita tarvitaan. Antamalla pois saman
verran kuin kallein ateria maksoi viime viikolla, tukemaan projektia, joka tarjoaa ruokaa
paikallisille yhteisöille? Jättämällä aterian syömättä ja käyttämällä säästyneen ajan yrittämällä
vaikuttaa lakeihin, jotka luovat kaupan epäoikeudenmukaisuutta tai ainakin yrittäen oppia
niistä? Antamalla kymmenyksen limsa-automaatin tuloista maanviljelijöiden koulutukseen
kehitysmaissa tai kaivoon, joka voisi kastella kylän puutarhoja tai tukemalla paikallisia
kampanjoita, jotka käsittelevät oikeudenmukaisuutta ja turvattua ruokaa?
On olemassa lukuisia mahdollisuuksia. Vai onko vastaus, ’mitä voidaan tehdä, kun on niin
monta tapaa reagoida’? Tarpeita on liikaa ja resurssit liian pienet. Ei tarvita paljon työtä
löytääksemme tapoja taistella nälkää vastaan tai työskennellä tasa-arvoisempaa
maailmanlaajuista kauppajärjestelmää kohti. Mutta nämä asiat eivät murskaa tekosyitä.
Profeetta Elisa ponnistelee eteenpäin. Meidän täytyy antaa mitä meillä on ja tehdä mitä voimme
tehdä. Jos emme voi muuttaa koko kauppajärjestelmää, voimme tulla tietoisiksi ja äänekkäiksi
yhdestä aspektista. Jos emme voi opettaa maanviljelijöille kaikkia tapoja taistella
ilmastonmuutosta vastaan, voimme rahoittaa yhtä koulua, joka saa muutosta aikaan. Jos emme
voi ruokkia kaikkia maailman köyhiä, tai edes meidän kaupungissa, voimme kerääntyä yhteen
näkemään, kuka hyötyy toisten nälän aiheuttamista kivuista ja mitkä muutoksen voisivat korjata
pahimpia epätasapainoja. Jos meillä ei ole tarpeeksi ohraa ja viljaa sadalle ihmiselle, ei meillä
ole myöskään tekosyitä toimia pienemmissä puitteissa.
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Elisa ei ollut vaatimaton. Hän pysäytti miehen… no en minäkään pysty sitä lausumaan, mutta se
oli jossain Gilgalin lähellä. Hän pysäytti tuon miehen silloin ja siihen. On ihmisiä. Heidän
täytyy syödä. Ja Jumala lupaa, että tähteitä jää vielä ylitse.
Ja niitähän tulee olemaan.
Kysymyksiä ja ajatuksia
Ketkä ovat nälkäisiä omassa lähiympäristössäsi? Mitä sinulla on asettaa ravinnoksi heidän
eteensä? Mitä resursseja sinulla on saatavilla oppiaksesi maailmankaupan
epäoikeudenmukaisuudesta? Vaikka se olisikin vain pieni ele, miten Jumala voisi kutsua sinut
vaikuttamaan hallitukseen, kulttuuriisi, kehittääksesi yhteiskuntaa, niin että kukaan olisi
nälkäinen?
Rukous
Mitä tekosyitä tarjoamme, Jumala?
Kuunteletko vielä kerran meidän hyvin harjoittelemaa järkeilyämme?
Voimmeko vakuuttaa sinut, että olemme rajoittuneita, pieniä, kykenemättömiä oikeasti
vastaamaan?
Vai muistutatko meitä, että olemme tehty kuvaksesi
että olet antanut meille yltäkylläisesti rakkautta,
että voimme tukeutua heihin, jotka ovat toteuttaneet tahtoasi ja kirkastaneet nimesi?
Herätä henkesi meissä, jotta näemme kansasi tarpeet,
ja auta meidät voittamaan pelkomme, jotta voimme tarjota mitä meillä on ja mitä me olemme
kauttasi Jeesus Kristus. Aamen.

HARTAUS
”Maailmankansalaisena – kansalaisena pyhien seurassa”
HUOM!
- Tämä kirjasinlaji on esilukijan tekstiä
- Tämä kirjasinlaji on yhteen ääneen luettavaa tekstiä
Musiikillinen valmistelu. Tähän voi kuulua laulujen opettelua palvelusta varten tai
instrumentaalimusiikkia.
Tervehdys
Rauha niille, jotka ovat lähellä.
Rauhaa.
Rauha niille, jotka ovat kaukana.
Rauhaa.
Kristus on rauhamme.
Kristuksessa olemme kansalaisia pyhien seurassa.
Meillä kaikilla on passikuva.
Olemme luotu Jumalan kuviksi
Meillä on digitaalinen jälki.
Meidät on muotoiltu Kristuksen ruumiin jäseniksi.
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Meillä on viisumi ympäri maailman.
Henki puhaltaa missä haluaa.
Kristus on murtanut jokaisen esteen.
Kaukana tai lähellä, kuulumme Jumalan perheväkeen.
Juhlimme yhdessä Pyhän Kolminaisuuden nimissä.
yksi Jumala, nyt ja ikuisesti. Aamen.
Laulu
Alkurukous
Esteitten kaataja,
sillanrakentaja,
tuo yhteen erotetut,
kurottaen yli pitkäaikaisten erottavien muurien,
laajenna meidän käsityksemme sulkemaan sisäänsä kaikki ihmiset,
yhdistämään erilaisuuksia ja ristiriitaisuuksia,
hyväksymään toisten unelmia ja visioita,
kunnes emme ole enää muukalaisia toisillemme,
vaan kansalaisia yhdessä siinä maassa
missä ei ole enää naisia tai miehiä, köyhiä eikä rikkaita,
normaaleita tai outoja, sopivia tai sopimattomia,
vaan kaikki ovat sisaria ja veljiä nimessäsi
ja kaikki tunnistetaan sinun omiksesi,
oi Sinä uuden ihmisen Luoja,
uuden kansalaisuuden takuumies
Jeesus Kristus. Aamen.
Rauhantervehdys
Herran rauha olkoon teidän kanssanne,
niin myös sinun kanssasi.
Kansalaisena pyhien seurassa, anna meidän toivottaa toisillemme rauhaa.
Seurakunta toivottaa kättelemällä rauhaa toisilleen
.
Rauhan laulu, esim. Dona nobis pacem. Tämä tuo seurakunnan takaisin paikalleen, jotta
palvelus voi jatkua.
Kutsu synnintunnustukseen
Tiedämme, että olemme siskoja ja veljiä Kristuksessa, mutta potkaisemme usein
nopeasti jonkun sisaren tai veljen ulos perheestämme. Pelkäämme ja satutamme
toisiamme. Olemme kateellisia ja ajattelemme, että muut käyttävät meitä hyväksi.
Kohtaamisemme voivat johtaa väärinymmärryksiin ja epäilyksiin yhtä helposti
kuin sovintoon ja rakkauteen. Joten tunnustamme syntimme.
Hiljaisuus
Rauhan Jumala,
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kun sisäinen sekasorto vaikeuttaa toistemme hyväksymistä,
paranna meidät.
Kun pelko pitää kätemme valmiina puolustukseen ennemmin kuin avoinna
tervetulotoivotuksille,
aukaise meidät.
Kun puhekieleemme, jonka taakse piiloudumme ja joka todistaa, että uskomme,
että vieras on oikeasti vieras,
syytä meitä.
Rajat, joita vedämme väliimme, aidat, joita pystytämme pitääksemme muut
ulkopuolella, muurit joita rakennamme pitääksemme muita vihollisina,
tuomitse meidät.
Kun itsekkyys estää meitä välittämästä luomistasi,
vakuuta meidät sen tarpeesta.
Kun meidän ”maailmankansalaisuutemme” osoittaa sormella muiden syntejä
ja vähentää uhrauksia, joita meidän pitäisi tehdä,
ravistele meitä.
Väkivalta ja itsekkyys usein valtaavat meidät,
uudista meidät.
Pyhien ja Jumalan perheen jäsenten kanssa,
rakasta meidät uusiksi ihmisiksi, Jeesuksen Kristuksen ristin kautta. Aamen.
Tässä voi laulaa pienen synnintunnustusvirren.
Anteeksiannon sanoja
Jumala on aina valmis muuttamaan meitä. Jeesuksessa Kristuksessa meillä on
lupaus, että voimme muuttua. Voimme aloittaa uudestaan, ja päivä päivältä kasvaa
Kristuksen rakkaudessa. Kristuksessa on anteeksianto ja rauha.
Lyhyt kiitoslaulu
Raamatusta: Kirje efesolaisille 2:13-22
Mutta nyt Jumala on Kristuksessa Jeesuksessa, hänen veressään, tuonut lähelleen
teidät, jotka ennen olitte kaukana hänestä. Kristus on meidän rauhamme. Hän on
tehnyt nämä kaksi ihmisryhmää yhdeksi ja kuolemallaan hajottanut niitä
erottaneen vihollisuuden muurin. Hän on kumonnut lain käskyineen ja
säädöksineen, jotta hän omassa itsessään loisi nuo kaksi yhdeksi uudeksi
ihmiseksi, ja näin hän on tehnyt rauhan. Ristillä kuollessaan hän omassa
ruumiissaan sai aikaan sovinnon Jumalan ja näiden molempien välille ja teki näin
lopun vihollisuudesta. Hän tuli julistamaan rauhaa teille, jotka olitte kaukana, ja
rauhaa niille, jotka olivat lähellä. Hän on avannut meille molemmille pääsyn Isän
luo yhden ja saman Hengen johdattamina. Te ette siis enää ole vieraita ja
muukalaisia, vaan kuulutte Jumalan perheeseen, samaan kansaan kuin pyhät. Te
olette kiviä siinä rakennuksessa, jonka perustuksena ovat apostolit ja profeetat ja
jonka kulmakivenä on itse Kristus Jeesus. Hän liittää koko rakennuksen yhteen
niin että se kasvaa Herran pyhäksi temppeliksi, ja hän liittää teidätkin Hengellään
rakennuskivinä Jumalan asumukseen.
Pohdiskelua tekstin pohjalta
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Laulu
Ajatuksia kirjeen efesolaisille 2:13-22 ja Psalmin 23 pohjalta
Kristus on rauhamme.
Herra on minun paimeneni, ei mitään minulta puutu
Hän on tullessaan ihmiseksi murtanut kaikki jakavat muurit,
Herra on meidän paimenemme, ei meiltä mitään puutu.
Kristus on poistanut välillämme vallinneet vihollisuudet;
Sinä johdatat meidät vihreille niityille
Hän on kumonnut lain kaikkine sen määräyksineen ja sääntöineen
Sinä johdatat meidät virvoittavien vesien luokse,
jotta Hän voisi luoda itsensä kautta uuden ihmisen
Sinä virvoitat sieluni,
tehdäksesi rauhan,
Sinä virvoitat sieluni,
sovittaakseen kaikki kansat Jumalan kanssa yhdeksi ruumiiksi ristin kautta,
Sinä virvoitat sielumme,
Kristus sovitti kaikki kansat Jumalan kanssa yhdeksi ruumiiksi ristin kautta, siten haudaten sen
kautta kaikki vihollisuudet.
Vaikka minä vaeltaisin pimeimmässä laaksossa, en minä pelkäisi mitään pahaa,
Kristus tuli ja julisti rauhan kaukanakin oleville Sinä virvoitat sielumme,
jotta voisimme elää rauhassa lähellämme olevien kanssa
Sinä johdatat meidät oikealle polulle nimesi tähden
Emme ole enää outoja ja muukalaisia
Sinä olet meidän kanssamme, Sinun vitsasi ja sauvasi lohduttavat meitä
mutta me olemme kansalaisia pyhien seurassa ja myös Jumalan perheväkeä
Sinä valmistat meille pöydän, viholliset muuttuvat ystäviksi
joka rakentuu apostolien ja profeettojen sanoman pohjalle ja jossa Jeesus Kristus itse on
kulmakivenä
Sinä voitelet päämme tuoksuvalla öljyllä, ja meidän maljamme on ylitsevuotavainen.
Hänessä kaikki yhdistyy yhdeksi rakenteeksi ja tulee Jumalan temppeliksi
Sula hyvyys ja armo seuraavat meitä kaikkina elämämme päivinä
johon myös Sinä olet yhteydessä hengellisesti, Jumalan ollessa kulmakivenä
ja me saamme asua Herran huoneessa päiviemme loppuun asti.
Virsi (voi liittyä psalmiin 23)
Esirukous
Rauhan Jumala,
kasvata maailmankansalaisia, jotka kääntävät maailman pois sodasta.
Korvaa lentokoneiden ja tankkien jyrinä
viisaalla tavalla löytää väkivallattomia ratkaisuja.
Kannusta uusiin unelmiin, joissa valloittaminen on korvattu yhteistyöllä,
jotta kaikki lapsesi voisivat elää sovinnossa.
Muuta kansasi rauhaa rakentaviksi maailmankansalaisiksi.
Oikeudenmukaisuuden Jumala,
kasvata maailmankansalaisia, jotka huutavat ahneutta vastaan.
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Anna maailmalle uusi etiikka
joka arvostaa ihmisten välistä myötätuntoa enemmän kuin kulutusta,
toisista välittämistä enemmän kuin toisten kontrollointia,
ymmärtämistä enemmän kuin seuraavan kaupan tavoittelua.
Kannusta uusiin unelmiin hyväksikäytön lopettamiseksi.
Muuta kansasi oikeamielisiksi ja reiluiksi maailmankansalaisiksi.
Luomisen Jumala,
kasvata maailmankansalaisia, jotka välittävät maasta.
Juurruta uudelleen löydettyä kunnioitusta luomaasi.
Rohkaise meitä tarkkailemaan kulutustottumuksiamme,
olemaan iloisia siitä, mitä jaamme,
harkitsevia mielitekojemme kanssa.
Innoita uusia unelmia, jotta planeetta, jota kutsumme kodiksemme voisi parantua.
Muuta kansasi ekologisiksi maailmankansalaisiksi.
Kaikkien ihmisten Jumala,
kasvata maailmankansalaisia, jotka murtavat kulttuurien, luokkien, rotujen,
kastien, sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen, ideologioiden ja ahneuden
muurit.
Lopeta väkivaltaisuudet, jotka repivät meitä hajalle.
Tuo uusi lämpimien tervetulotoivotusten aalto
rakentamaan väyliä välttää stereotypioita, väärinymmärryksiä ja pelkoja.
Innoita uusia unelmia, joissa liitymme toinen toiseemme ja olemme toisiemme
kanssa rakkauden tanssissa
ja löydämme sisaria ja veljiä, joita emme tienneet meillä olevankaan,
mutta jotka myös ovat perhekuntaasi.
Muuta kansasi pyhiksi maailmakansalaisiksi.
Kuule rukouksemme ja luo uusi ihminen Jeesuksessa Kristuksessa, Aamen.
Isä meidän -rukous (jos mahdollista, lausutaan monella eri kielellä samaan aikaan)
Laulu
Lähettäminen
Teidät kutsutaan kääntymään vierustovereidenne puoleen vielä kerran. Lausu
vierustoverisi etunimi (se on ihan ok, jos sinun täytyy kysyä sitä ensin) ja sitten
lisää ”sinä olen kansalainen pyhien seurassa”. Varmistakaa, että jokainen kuulee
tämän vakuutuksen monta kertaa.
Kansalaiset pyhien seurassa,
taivaltakaa eteenpäin maailmankansalaisina
siten, että ihmiset näkevät teissä
Jumalan vaikutuksen. Aamen.
Siunaus
***************************
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