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Puheenjohtajien viesti
Tervetuloa vuoden 2014 rukousviikon viettoon. Meidän teemanamme tänä vuonna on rohkea ja
muutosvoimainen johtajuus, josta kerrotaan Exoduksessa eli 2. Mooseksen kirjassa. Tämän viikon
ajan ajatuksiamme johdattaa kertomus Mooseksen syntymästä ja pelastumisesta aikana, jona
muut heprealaiset poikalapset oli määrätty surmattaviksi.
Raamattu on täynnä tarinoita rohkeista ja muutosvoimaisista johtajista – naisista, miehistä,
nuorista ja vanhoista – jotka ottivat vastaan Jumalan kutsun muuttaa kansansa kohtalon. Mooses
osoittautuu yhdeksi suurimmista johtajista hänen johtajuutensa monipuolisuuden vuoksi. Sitä sen
sijaan ei ole korostettu tarpeeksi, että Mooses ei tullut johtajaksi omin voimin. Mooseksen koko
elämän ajan eri ihmiset muovasivat hänen luonnettaan johtajana.
Tällä viikolla huomio tulee olemaan naisissa, jotka omalla esimerkillään tekivät hänestä rohkean ja
muutosvoimaisen johtajan. Ehkä naisten pelastamana ja hoivaamana Mooses tajusi millaisia
haasteita ja sortoa naiset kohtaavat. Jopa siinä määrin, että hän oli valmis vastustamaan kaikkea
sortoa kansaansa kohtaan.
Tämän viikon tarinoissa tulemme puhumaan pelon vallasta elämässämme, mutta myös yksilön
vallasta ylittää pelon valta ja toimia tavalla, joka muuttaa historian kulkua äärimmäisen vaaran ja
vainon uhatessa. Pelko synnyttää epävarmuutta. Me pyrimme tuhoamaan sen mitä pelkäämme.
Faarao pelkäsi heprealaisia ja pyrki tuhoamaan kaikki poikavauvat suojellakseen omaa asemaansa.
Faarao oli mahdollisesti epävarma arvostaan Jumalan edessä ja tunsi siksi olevansa haavoittuvassa
tilanteessa ja pyrki tuhoamaan kaikki, jotka voisivat anastaa tai kyseenalaistaa hänen asemansa ja
valtansa.
NMKY ja NNKY tähtäävät nuorten ja naisten voimaannuttamiseen. Vain tehtävästään ja
asemastaan varmat johtajat voivat voimaannuttaa muita. Jos koemme olevamme uhattuina ja
turvattomia, pyrimme poistamaan uhan keinolla millä hyvänsä sen sijaan, että pyrkisimme
voimaannuttaan sitä, joka voisi oikeutetusti haastaa valtamme, arvovaltamme tai johtajuutemme.
Faraon alamaiset tiesivät, että hänen toimeksiantonsa olivat sortavia ja vääriä. Kuitenkin heidän
omat pelkonsa halvaannuttivat heidät ja saivat heidät tekemään niin kuin oli käsketty
suojellakseen itseään ja pelastaakseen oman henkensä ja asemansa. Mitä päätämme tehdä
kohdatessamme epäoikeudenmukaisuutta? Kätilöt kunnioittivat elämää ja pelkäsivät Jumalaa
enemmän kuin faraota, ihmistä - vaikkakin mahtavaa kuningasta. Heidän uskonsa antoi heille
voimaa uhmata faaraota. He osoittivat rohkeaa johtajuutta voittamalla pelon antamatta sen
lamaannuttaa itseään. Heidän johtajuutensa ja rohkea päättäväisyytensä oli muutoskykyistä,
koska se muutti historian kulun. Vauva jonka he pelastivat, osoittautui henkilöksi, joka oli
tarkoitettu johtamaan heprealaiset Egyptiin. Jumala käytti "tavallisia" kätilöitä, ei vaikutusvaltaisia
tai rikkaita naisia. He olivat tuntemattomia naisia, jotka muuttivat maailmaa ja ihmiskunnan
historian kulun. Kukaan ei ole liian vähäpätöinen tekemään Jumalan työtä. Tieto siitä, että olemme
oikealla asialla ja toteutamme Jumalan tahtoa, antaa meille voimaa ja rohkeutta tehdä rohkeita ja
muutosvoimaisia päätöksiä ja horjuttaa vallitsevaa tilaa. Faraon tytär voimaantui tekemällä
vaikean päätöksen uhmata isänsä määräyksiä. Tämän itsenäisen ajattelun ja toiminnan
osoittaminen muistuttaa meitä siitä, miten helppoa on vahingoittaa itseämme, kun tunnemme

olevamme niin riippuvaisia muista, että emme voi kapinoida tai haastaa heitä silloin kun se todella
on oikein. Johtajuus vaatii uhrauksia. Kuinka paljosta olemme valmiita luopumaan tai mitä olemme
valmiita menettämään voidaksemme tehdä rohkeita ja muuttavia päätöksiä?
Tarina faraon tyttärestä osoittaa, että kun otetaan kantaa ja päätetään tehdä oikein, toiset saavat
motivaation seurata ja tukea. Joskus vain yksi henkilö voi aloittaa kokonaisen liikkeen. Olemmeko
halukkaita ottamaan rohkean askeleen, uskaltamaan olla erilaisia, uskaltamaan haastaa
viranomaisia ja uhmaamaan kuningasta, jotta voisimme tehdä oikein? Ihmisten yhteisvoima on
suuri. Vaikka heillä on eri roolit, näitä naisia yhdistävät yhteiset arvot ja yhteinen tarkoitus säästää
Mooseksen elämä, jotta hänestä voisi tulla rohkea ja muutosvoimainen johtaja, jollaiseksi Jumala
hänet tarkoitti.
Tämän viikon lukukappaleet ylistävät sitä kekseliäisyyttä, rohkeutta ja muutosvoimaista
johtajuutta, jota osoittavat henkilöt, jotka ottavat riskejä tehdäkseen suuria muutoksia. Yli
vuosisadan ajan NMKY ja NNKY ovat vaalineet, suojelleet ja taistelleet naisten, miesten ja nuorten
puolesta ja antaneet heille heidän äänensä.
Kutsumme teidät kaikki tällä viikolla miettimään, miten voisitte omalla yksilöllisellä ja
yhteisöllisellä voimallanne vastustaa vakiintunutta yhteiskuntaa, joka häpäisee yksilöitä ja
yhteisöjä. Olkoon tämä teille innoitukseksi olemaan rohkea ja vastustamaan
epäoikeudenmukaisuutta - tämä maailma tarvitsee kipeästi lisää sankareita.

Deborah Thomas Austin

Peter Posner
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Päivä 1: Sifra ja Pua: Yhteisvastarintaliikkeen rakentaminen
Egyptin kuningas puhui heprealaisten kätilövaimoille, joista toisen nimi oli Sifra ja toisen Pua, ja sanoi: "Kun
autatte heprealaisnaisia synnytyksessä, tarkastakaa heti lapsen sukupuoli. Jos lapsi on poika, tappakaa se,
mutta jos se on tyttö, se saa jäädä eloon." Mutta kätilöt pelkäsivät Jumalaa eivätkä tehneet niin kuin
Egyptin kuningas oli käskenyt, vaan jättivät poikalapsetkin eloon. Silloin Egyptin kuningas kutsui kätilöt
luokseen ja kysyi heiltä: "Miksi olette antaneet poikalasten elää?" Kätilöt vastasivat faraolle: "Heprealaiset
naiset ovat toisenlaisia kuin egyptiläiset, paljon vahvempia. He ovat synnyttäneet jo ennen kuin kätilö ehtii
heidän luokseen." Jumala antoi kätilöiden menestyä, ja kansa lisääntyi ja voimistui suuresti. Koska kätilöt
tottelivat Jumalaa, säilyivät perheet suurina. (2. Moos. 1:15–21)

Ensimmäisenä faraota nousivat vastustamaan aktiivisesti elämää puolustavat kätilöt Sifra ja Pua.
Heidän ammattinsa asetti heidät kirjaimellisesti elämän alkuun, syntymän ensimmäisiin
minuutteihin. Koska kätilöt työskentelevät suojelemalla äitejä ja lapsia, he ovat omistautuneet
elämälle ja taistelevat kuolemaa vastaan. Juuri he saivat määräyksen tappaa kaikki heprealaiset
poikavauvat, koska egyptiläiset pelkäsivät Israelin kansaa.
Niin israelilaisten kuin kaikkien muidenkin ihmisoikeuksien kannalta, määräys oli epäinhimillinen ja
väärä. Faarao pelkäsi kansansa jäävän heprealaisten jalkoihin. Faaraon pelko tuo tämän päivän
politiikan mieleen. Kuinka usein ihmisiä pelätään kansallisuuden perusteella, vaikka heidän
määränsä on suhteellisen pieni! Vuoden 2014 viiden ensimmäisen kuukauden aikana on arvioitu,
että yli 500 pakolaista hukkui Välimerellä, koska Eurooppa pelkää pakolaistulvaa. Muillakin alueilla
ajatellaan faaraon tapaan, että pakolaisia on liian paljon. Henkilöitä, joilla on eri uskonto, pidetään
myös vaarallisina, vieraana uhkana omalle uskolle tai yhteisölle. Uhkakuvat voivat kuulostaa niin
vakuuttavilta, että ei ole helppoa nähdä niiden läpi. Tällaisten päätelmien vastustaminen
edellyttää kykyä analysoida tilannetta ja koetella sääntöjä ja hallitsijoita. Millaisia sääntöjä on
vallan taustalla? Mikä on lain perusta ja mitä arvoja laki suojelee ja valvoo? On välttämätöntä olla
poliittisesti ajan tasalla.
Kätilöt päättivät vastustaa. He tunnistivat tappavan voiman ja valitsivat elämänvoiman ja
vapauttamisen. He eivät totelleet faaraon käskyä tappaa kaikki heprealaiset poikalapset. He olivat
uskollisia Jumalalle, joka antaa elämän! Heidän päätöksensä oli rohkea ja urhea. Tappavien
rakenteiden ja sääntöjä vastustaminen asetti heidät vaaraan, ja heidät olisi helposti voinut asettaa
edesvastuuseen käskyjen rikkomisesta. Mutta he toimivat omantuntonsa mukaan. Väkivaltaisten
rakenteiden sisällä he ovat ovelia ja laskelmoivia. He eivät ole kuuliaisia vallalle vaan Jumalalle ja
omalletunnolleen.
Mutta miten noin voimakasta hallitsijaa voi vastustaa? Heidän tapansa toimia on petkuttaminen.
Petkutus on "alisteisen" ase, vallattomien ja uhattujen. He valehtelevat käyttäen aseinaan faraon
omia ennakkoluuloja ja stereotypioita heprealaisista. He leikittelevät keksityillä eroilla "meidän" ja
"heidän" välillä. Koska ”heprealaiset naiset ovat toisenlaisia kuin egyptiläiset "… Tämä väite
heprealaisnaisista on naurettava. Mikä temppu! Ja egyptiläiset uskovat sen. Mahtavaa! Mutta
tarkastellessa monia yhteiskuntia voi helposti nähdä miten syrjäyttäminen toimii. Ero "meidän" ja
"heidän" välillä. Eroa ei ehkä ole oikeasti olemassa, se on vain toisten ihmisten mielessä. Tämä
keinotekoinen ero epäinhimillistää ja on perustana kohdella ihmisiä eri tavoin. Kätilöt käyttivät
hyväkseen ennakkoluuloja ja pelastivat monta elämää.

Nykyajassa tarkasteltuna heidän toimintansa muistuttaa vapautuksen teologiaa. He näkivät
tarpeen, he arvostelivat hallitsijaa ja toimivat. Heidän tottelemattomuutensa oli Exoduksen,
lähdön, ensimmäinen askel. Faarao vetosi nyt omaan kansaansa: heidän käskettiin tappaa kaikki
poikavauvat.

Kysymyksiä henkilökohtaista ja ryhmän pohdintaa varten

Onko paikkakunnallasi, maassasi tai maanosassasi tilanteita, jossa ihmisten
kansalaistottelemattomuus suojelee ihmishenkiä?
Mitkä uudet tai ”nykyaikaiset” asiat tänä päivänä vaativat vastarintaamme?
Mitä luovaa, väkivallanvastaista tapaa kätilöt keksivät käyttää heprealaisia kohtaan tunnettujen
ennakkoluulojen kautta? Voiko edelleen toimia samalla tavalla?
Kätilöt ottivat kriisiaikana yhdessä vastuuta ja toteuttivat johtajuutta. Kuinka paljon
yhteisöllisyyttä arvostetaan johtajuuden välineenä?
Millä hengellisillä perusteilla rakennetaan rohkeutta vastustamiseen?

Rukous
Jumala, sinä olet elämän luoja, joka antaa elämän ihmisille ja Hengen niille, jotka vaeltavat sinun
kanssasi. Anna meidän olla tietoisia runsaasta rakkaudestasi meitä kaikkia kohtaan. Kuule niiden
huudot, jotka ovat vaarassa, ja niiden, jotka vastustavat väkivaltaa pelastaakseen heidät. Lähetä
Henkesi löytämään uusia, luovia ja väkivallattomia tapoja työskennellä elämän puolesta. (U.B.)

Päivä 2: Mooseksen äiti: Riskinotto ja rikoksen nimeäminen
Muuan Leevin sukuun kuuluva mies otti vaimokseen tytön, joka myös oli Leevin jälkeläisiä.
Vaimo tuli raskaaksi ja synnytti pojan. Kun hän näki, kuinka kaunis [ihana*] lapsi oli, hän piilotteli
sitä kolme kuukautta. Mutta kun hän ei enää voinut piilotella sitä, hän otti kaislakorin, tiivisti sen
asfalttipiellä ja tervalla, pani pojan siihen ja laski korin Niilin rantakaislikkoon. (2. Moos. 2:1-3)
(*Vuoden 1938 käännös)

Vain yksi äiti on otettu mukaan kohtaukseen: hän edustaa kaikkien niiden lapsien äitejä, joiden
kohtalo on varhainen kuolema. Ensimmäisenä saamme tietää, että hän on leeviläisen tytär, jonka
on ottanut leeviläinen mies. Vasta myöhemmin, 2. Moos. (Exodus) 6:20 paljastaa, että äidin nimi
on Jokebed. Lukuun ottamatta kätilöitä Sifraa ja Puaa, kenelläkään Exoduksen toisessa luvussa
mainitulla naisella ei mainita nimeä. Heidät on määritelty miespuolisen henkilön kautta tyttärenä,
siskona tai äitinä. Nimettömyys vie naisilta oman yksilöllisen identiteetin. Mutta tässä kieli on
kontrastina heidän johtajuutensa merkitykselle.
Kun lapsi syntyy, Mooseksen äiti näkee hänet kauniina, ihanana. Jokebed on elämän välittäjä ja
hänen näkemisensä ja toteamuksensa muistuttavat Jumalan toteamuksia Genesiksessa (1. Moos
1). Jumala näkee luomistyön ja sanoo, että niin on hyvä. Lapsen nimettömyys kertoo, että minkä
tahansa lapsen elämä on kaunis ja siten jokainen vaarassa oleva lapsi ansaitsee pyrkimyksemme
suojella häntä.
Tämä rohkea äiti ottaa erittäin suuren riskin piilotellessaan lastaan kolme kuukautta. Mutta sitten
hänen vaihtoehtonsa loppuvat. Liikkeellä oleva tappava voima on liian vahva. Epätoivoisena hän
rakentaa kaislakorin ja vuoraa sen bitumilla ja tervalla. Kuvaus käyttää samaa heprean sanaa
arkista, jonka Nooa rakensi. Toisin kuin Nooalla, hän ei ole saanut Jumalan ohjeistusta ja
neuvontaa. Hän tietää itse. Hän laittaa lapsen arkkiin ja laskee sen kaislikkoon virran rannalla.
Kolme heprean sanaa kuvaa tätä pahimpana hengenvaarana. Joki Egyptissä on tietenkin Niili. Joen
nimettömyys viittaa kaikkiin vaarallisiin vesiin. Suojaava arkki sijoitetaan erittäin vaaralliseen
paikkaan. Suoja tai vesi - kumpi voittaa?
Mitä tämä nainen oikein on tekemässä? On vaikea kuvitella kuinka lapsen voi laittaa niin
vaaralliseen paikkaan kuin jokeen, jopa parhaassa mahdollisessa suojarakennelmassa. Hänen
toimintansa osoittaa merkittävällä tavalla johtajuutta ja vastuuta tilanteessa, jossa sorto on
piilotettua. Kukaan ei saa protestoida avoimesti, kukaan ei voi vastustaa avoimesti: tappaminen
tapahtuu salassa eikä auttajia ole näköpiirissä. Lapsen laittaminen ruokojen keskelle arkkiin
tarkoittaa kahta asiaa: se voidaan nähdä ja se toimii hälytysmerkkinä. Joka aikoo tappaa tämän
lapsen, on tehtävä se julkisesti! Poliittiset rikokset tulevat julki suoraan yleisölle. Tässä on
järjestelmä, joka tappaa! Lapsen asettaminen arkissa veteen on epätoivoinen julkilausuma. Tämä
joki on kuoleman vesi; sen veden pitäisi värjäytyä punaiseksi kaikkien poikien verestä, jotka on
tapettu täällä! Hän tekee avoimesti selväksi, mitä tapahtuu joka päivä. Hänen toimintansa on
paradoksi, mutta tekee piilossa olevan julkiseksi. Hän toimii vastoin "normaalia" rooliaan. Mutta
hän ei elä "normaalissa" ajassa. Joten hän, joka antoi elämän lapselle, laittaa nyt lapsensa
hengenvaaraan. Se on poliittinen herätyshuuto niille, jotka jakavat samat arvot, jotka
työskentelevät elämän puolesta sortoa, tappavia elinolosuhteita ja murhaa vastaan.
Hänen tarinansa ei pääty tähän. Kun hänen protestinsa onnistuu, hän voi elää oikeassa roolissaan,
joka se normaalisti olisi: hän voi olla äiti, joka ravitsee lapsensa. Ja mikä vielä parempaa: faraon
tytär maksaa siitä hänelle. Tietäen että lapsi on turvassa, hän antaa lapsen toiselle tarinan
tyttärelle, faaraon tyttärelle (jae 10). Hän onnistui: Lapsi saa elää!

Kysymyksiä henkilökohtaista ja ryhmän pohdintaa varten
Mooseksen kohtalo on esimerkki kaikista lapsista, jotka ovat avoimen väkivallan tai köyhyyden
aiheuttamassa vaarassa. Keksitkö vastaavia esimerkkejä omasta yhteiskunnastasi?
Epätoivoinen Mooseksen äiti keksii tavan paljastaa piilossa tehdyt rikokset julkisesti. Onko
vääryyksiä piiloteltu sinun yhteiskunnassasi?
Pystytkö tunnistamaan ihmisiä, jotka ottavat riskejä toimiessaan paremman elämän hyväksi?
Mikä olisi luova tapa saada yleisön huomio niihin tehtäviin, jotka NNKY ja NMKY ovat määritelleet
ensisijaisiksi?

Rukous
Laupias Jumala, niin monet ihmiset ottavat riskin ryhtyessään julkiseen tai poliittiseen vastarintaan
vääryyksien voittamiseksi; niin monet ihmiset ovat epätoivoisia ja väsyneitä taistelemaan
paremman ja arvokkaamman elämän puolesta. Lohduta niitä, jotka ovat epätoivoisia. Anna voimaa
heikoille ja niille, joilla ei ole valtaa kasvattaa voimaansa. Anna meidän tunnistaa antamasi lahjat ja
johdata meitä näkemään ne, jotka tarvitsevat solidaarisuuttamme. (U.B.)

Päivä 3: Mooseksen sisar – todistaminen ja rajojen ylittäminen
Pojan sisar jäi jonkin matkan päähän nähdäkseen, mitä lapselle tapahtuisi. (2. Moos. 2:4).

Silloin pojan sisar sanoi faraon tyttärelle: "Menenkö hakemaan tänne jonkun heprealaisnaisen,
joka voi imettää pojan sinulle?" (2. Moos. 2:7)
Ensimmäinen, joka huomaa julkisen protestin, on Mooseksen sisar – jälleen henkilö ilman omaa
nimeä ja miehen kautta määriteltynä. Hän edustaa kaikkia sisaria, jotka tuntevat sisarustensa
kohtalon. Hän katselee etäämmältä mitä tapahtuu. Lapsen ottaminen pois vedestä ei muuttaisi
mitään. Hän olisi joutunut turhan takia, ilman suojaavaa arkkia, vaaraan. Hän ei voi mennä sinne,
mutta hän tekee niin paljon kuin hän voi. Sillä hetkellä hän ei toimi eikä protestoi. Mutta hänen
rooliansa ei pidä aliarvioida.
Hän seisoo ja katselee. Tämä on erityinen ja erittäin harvoin käytetty sana Raamatussa. Se ei
tarkoita vain "jaloillaan seisomista" vaan "kantaa ottamista" tai ”lujana pysymistä". Sanaa
käytetään Israelista, kun se seisoo Punaisenmeren rannalla. Jumalan käskystä Israel seisoo lujana
Punaisenmeren rannalla; Israel tarkkailee, miten Egyptin mahtava voima tuhoutuu. Mitä sisar
näkee? Toisin kuin Israelilla, hänellä ei ole käskyä Jumalalta vaan hän päättää itse katsella ja pysyä
tiukkana; hän on valpas ja tarkastelee tapahtumaa, hyvää tai pahaa. Mahdollisesti hän voi joutua
näkemään lapsen tappamisen. Mutta hän ei katso pois. Kukapa ei mieluummin kääntäisi pois
katseensa kuin joutuisi katsomaan kauheaa näkyä? Monet ihmiset, jotka tarvitsevat tukea, apua ja
solidaarisuutta, kokevat kuitenkin juuri sitä, että muut katsovat poispäin.
Mooseksen sisar ei ryntää auttamaan ilman suunnitelmaa ja tilanneanalyysia; ryntäily vain tuhoaisi
mahdollisuudet, joita voisi ilmaantua. Vaikeassa tilanteessa ensimmäinen askel kohti toimintaa on
katsominen ja tiivis tarkastelu. Sorron analysointi on ensimmäinen askel kohti vapautusprosessia.
Tietäminen miten toimia vaatii voimaa pysyä tiukkana ja olla katsomatta pois. Väkivaltaisen,
epäoikeudenmukaisen ja sortavan ylivoiman edessä tuntee avuttomuutta. Silti sisar ei anna periksi
liian pian. Vaikka hän pelkää mitä hän näkisi, hän ei lähde pois. Hän on realisti – hän voi vain
katsella, mitä hän voisi tehdä – hän voi vain katsoa, mitä seuraavaksi tapahtuu. Hän seisoo
miettimättä kuinka kauan tässä menee.
Hänen tärkeä tehtävänsä on todistaa, mitä on tekeillä. Mitä muita mahdollisuuksia hänellä muka
voisi olla tehdä lapsen hyväksi? Silti häntä tarvitaan, todistajaksi ainakin. Katselemisensa aikana
hän huomaa, milloin koittaa kairos, oikea hetki, toimia. Tavanomainen ajattelu ei tuo ratkaisua. On
ajateltava pidemmälle! Yhtäkkiä hän näkee mahdollisuuden.
Hän tekee rohkean ratkaisun – hän puhuu viholliselle. Hän luo solidaarisuutta niiden välille, joiden
faraon päätöksen mukaan pitäisi olla keskenään vihollisia. Hän puhuu faraon tyttärelle! Ehkä
vastassa on vihamielinen ideologian, ennakkoluulojen tai silkan propagandan sävyttämä kohtelu.
Vai olisiko faraon tyttärellä samat arvot?
Mooseksen sisar ylittää "me" ja "he" -rajan. Hän tarjoaa uutta ja muutoksen mahdollistavaa
solidaarisuutta, jollaista ei ole nähty sortavassa järjestelmässä. Hän ajattelee uudella tavalla. Hän
ylittää rajat pelastaakseen ihmishenkiä. Kaksi kertaa vuoropuhelun aikana Mooseksen sisar sanoo
faraon tyttärelle: "sinulle". Jopa alhaisessa asemassaan hän pystyy tekemään jotain mahtavan
naisen hyväksi. Sisaren tarjoama apu vahvistaa faraon tyttären päätöstä ottaa Mooses pojaksensa.
Tämän tehtyään sisko on nimeltään "almah", nuori nainen. Ja lopulta hän on oikeassa: toinen
nuori nainen, faraon tytär, pystyy ajattelemaan pidemmälle ja luomaan uutta solidaarisuutta.

Tämä nuori nainen seisoi lujana. Todistaminen uhkaavasta tilanteesta välittämättä antoi hänelle
mahdollisuuden ymmärtää, mitä hän voi tehdä ja milloin on oikea hetki mennä tilanteeseen
mukaan. Lujana ja katse suoraan eteenpäin – se on viesti kaikille, jotka tuntevat avuttomuutta ja
kykenemättömyyttä toimia. Ole lujana – hetki on nyt.

Kysymyksiä henkilökohtaista ja ryhmän pohdintaa varten
Mikä tilanne omassa yhteisössäsi tai maailmassa kutsuu sinua katsomaan lujana suoraan
eteenpäin?
Miten sinun NNKY tai NMKY puuttuu selvästi toivottomaan tilanteeseen?
Mooseksen sisar seisoo etäämmällä ja todistaa, mitä on tekeillä. Pohdi miten tärkeää on olla
todistajana sille, mitä tapahtuu yhteiskunnassa tänään.
Miten NMKY ja NNKY opettavat nuoria pysymään lujina tilanteissa, joissa ihmisarvoa loukataan?
Mitkä hengelliset voimavarat tukevat asennetta nähdä muukalaiset ihmisinä?
Mooseksen sisar puhuu viholliselle. Miten voit NMKY/NNKY:ssä ylittää ajattelun rajoituksia
löytämään ongelmiin uusia ratkaisuja?

Rukous
Jumala, avaa silmämme näkemään totuus muista. Avaa silmämme ja anna voimaa tarkastella
lahjomattomana mitä on tekeillä. Avaa silmämme, niin että me voimme toimia todistajana
ihmisille, joilla ei ole ketään, joka puhuisi heidän puolestaan. Avaa silmämme näkemään ahtaat
rajat, jotka estävät luovaa ajattelua ja toimintaa. Avaa silmämme, Jumala, joka näet (Moos 16).
(U.B.)

Päivä 4: Faraon tytär: Tiedostava ja myötätuntoinen
Faraon tytär tuli Niilin rantaan peseytymään, ja hänen hovinaisensa jäivät virran rannalle
kävelemään. Silloin hän näki kaislikon keskellä korin ja lähetti orjattarensa hakemaan sen.
Avatessaan korin hän näki, että siinä oli lapsi, joka itki. Faraon tyttären valtasi sääli, ja hän sanoi:
"Tämä on varmaan heprealaisten poikia." (2. Moos. 2:5–6)
Faraon tytär sanoi äidille: "Ota tämä lapsi mukaasi ja imetä se minulle, niin minä maksan sinulle
siitä palkan." Vaimo otti lapsen imetettäväksi. Kun poika oli kasvanut suuremmaksi, äiti vei hänet
faraon tyttärelle, ja tämä otti hänet omaksi pojakseen. Faraon tytär antoi hänelle nimeksi Mooses
sanoen: "Olen nostanut hänet vedestä ylös." (2. Moos. 2:9–10)
Muiden 2. Mooseksen kirjan toisen luvun naisten tapaan faraon tyttären nimeä ei ole mainittu.
Hänet on määritelty hallitsijan kautta, joka antoi määräyksen tappaa heprealaisten vastasyntyneet
pojat. Kuitenkin hänen ensimmäinen toimensa on mennä alas joelle puhdistautumaan, johon
heprean sana viittaa. Hän ei aio uida! Joki ei myöskään ole normaali paikka hänen asemaassaan
olevalle naiselle. Hän jättää etuoikeutensa ja tulee paikkaan, jossa isän rikokset tapahtuvat. Hän
astuu keskelle heprealaisten katastrofia. Koska faraon miehet teurastavat heprealaisten poikia,
vesi saattoi olla pienten lasten verestä punainen. Miten hän voisi puhdistautua sellaisessa
paikassa?
Joesta hän löytää lapsen, jota uhkaa kuolema. Kun hän tunnustaa vauvan "yhdeksi heprealaisten
lapsista", hän osoittaa että hän tuntee poliittisen tilanteen. Kukaan kysyy häneltä, miten hän
tietää. Hänellä on myös tarpeeksi rohkeutta toimia. Vaikka hän kuuluu väkivaltaisen järjestelmän
huipulle, hän ottaa kantaa elämän puolesta, jopa vihollisen elämän.
Miten faraon tytär osasi nähdä propagandan läpi? Hän näki itkevän vauvan inhimillisen hädän ja
armahti tämän. Hän osasi tuntea empatiaa lapsen kärsimystä kohtaan välittämättä siitä kuka hän
oli etniseltä, sosiaaliselta tai uskonnolliselta alkuperältään. Faraon tytär pystyi katsomaan ihmisiä
luokittelevien leimojen ohi jakamatta ihmisiä "meihin" ja "heihin", leimaamatta toisia vihollisiksi,
ulkomaalaisiksi, huonoiksi, oikeudettomiksi, vierasmaalaisiksi tai sukupuolen perusteella. Toisia
ihmisiä voi torjua ja epäinhimillistää pyyhkimällä tietoisuudesta sen, että jokaisella ihmisellä on
tunteita, tarpeita, kipuja, kykyjä ja heikkouksia. Tällaiset luokitukset poistavat mahdollisuuden
tuntea muita, nähdä riistoa ja tuntea kipua. Faraon tytär sen sijaan on säilyttänyt empatiakykynsä.
Nähdessään väkivaltaa hän päättää ryhtyä väkivallattomaan vastarintaan.
Nimettömänä hän edustaa kaikkia epäinhimillisten järjestelmien tyttäriä, jotka säilyttävät oman
mielipiteensä. Hän jättää huomiotta ennakkoluulot ja poliittiset erimielisyydet ja näkee
päättäväisesti lapsen lapsena. Hän ei salaa toimintaansa. Nyt hän on äiti, joka ylpeänä antaa nimen
lapselle. Pojalle annettu nimi on poliittinen kannanotto, joka ilmaisee julkisesti niin palatsille kuin
omalle kansalle: " Olen nostanut hänet vedestä ylös". Hän olisi yhtä hyvin voinut nimetä hänet:
”Minä vastustanut faraota” tai ”En tottele epäinhimillistä järjestelmää” tai ”Vaadin kohdella häntä
inhimillisenä olentona”. Näin hän kyseenalaistaa isänsä politiikan ja korostaa omaa toimintaansa.
Mooseksen sisaren tapaan hän tiedosti, ettei poliittisten rakenteiden ja rajoitusten noudattaminen
auta. Hän joutui miettimään uudelleen, ylittämään rajoja voidakseen työskennellä paremman
maailman puolesta. Hänen täytyi puhua viholliselle, jakaa yhteisiä näkökulmia ja arvoja sekä
hyväksyä heidän apunsa. Hän veti uuden solidaarisuuden linjan: Solidaarisuutta rauhantyötä
tekevien ja väkivaltaa vastustavien kanssa. Tämä solidaarisuus paremman maailman puolesta luo
uusia liittoutumia ja uusia yhteyksiä työhön syrjäytymistä ja kuolemaa vastaan.
Kysymyksiä henkilökohtaista ja ryhmän pohdintaa varten

Jaa tarina, jossa sinun NNKY/NMKY:si on uskaltanut ylittää rajoja elämän puolesta julkisesta
vastustuksesta huolimatta.
Miten teidän NNKY/NMKY osaltaan toimii ihmisarvon puolesta yhteisössänne?
Vaikka faraon tytär ei ole mukana politiikassa, hän on ilmoittanut poliittisen kantansa. Mitä
välineitä politiikassa tarvitaan ajan tasalla pysymiseksi?
Onko NMKY/NNKY:ssä toimintatapoja, joilla jäseniä voidaan voimaannuttaa tiedostamaan
poliittisesti?
Onko yhteiskunnassa ennakkoluuloja, jotka estävät näkemästä muita ihmisinä ja löytämästä uusia
ratkaisuja ongelmiin?
Yhteisten arvojen jakaminen on uuden solidaarisuuden perusta. Pohtikaa mahdollisuuksia jakaa
arvoja NMKY/NNKY:ssä ja muiden kanssa uuden solidaarisuuden rakentamiseksi.
Rukous
Jumala siunatkoon teitä oivaltavasti tunnistamaan väkivaltaa sen kaikissa muodoissaan ja
rohkeutta mainita se nimeltä ja puhua oikeudenmukaisuuden puolesta. Aamen.
Herra Jeesus siunatkoon teitä myötätunnolla haavoittuvia kohtaan, ja antakoon rohkeuden seistä
heidän kanssaan jakamalla Hänen voimaansa. Aamen.
Pyhä Henki siunatkoon teitä rukoilevalla sydämellä, voimalla säteillä rauhaa ja muuttaa maailmaa.
Aamen.
Pyhän ja kunnia-arvoisen Kolminaisuuden siunaus, ikuinen Viisaus, elävä Sana ja yhdistävä Henki
olkoon aina teidän keskuudessanne. Aamen.
(Siunaus Australian rukouskirjasta, n. 43 sivulla 69)

Päivä 5: Faraon tyttären hovinaiset: Kannustava ja elävä yhteisvastuu
Faraon tytär tuli Niilin rantaan peseytymään, ja hänen hovinaisensa jäivät virran rannalle
kävelemään. Silloin hän näki kaislikon keskellä korin ja lähetti orjattarensa hakemaan sen.
Avatessaan korin hän näki, että siinä oli lapsi, joka itki. Faraon tyttären valtasi sääli, ja hän sanoi:
"Tämä on varmaan heprealaisten poikia." (2. Moos. 2:5–6)
Faraon tytär sanoi äidille: "Ota tämä lapsi mukaasi ja imetä se minulle, niin minä maksan sinulle
siitä palkan." Vaimo otti lapsen imetettäväksi. Kun poika oli kasvanut suuremmaksi, äiti vei hänet
faraon tyttärelle, ja tämä otti hänet omaksi pojakseen. Faraon tytär antoi hänelle nimeksi Mooses
sanoen: "Olen nostanut hänet vedestä ylös." (2. Moos. 2:9–10)
Faaraon tyttären hovineitojenkaan nimiä ei mainita. Nimettömyys hovineitojen, orjanaisten tai
kotiapulaisten kohdalla näyttää olevan normi. Tämä mahdollistaa yhteiskunnalle heidän
henkilöllisyytensä sivuuttamisen. Ja kuitenkin he ovat faraon tyttären kanssa tiiminä. He kävelevät
pitkin joen rantaa hänen kanssaan, kun hän lähtee ulos vauraasta turvapaikastaan. Heitä
kutsutaan sanalla nacarot. Sana voi tarkoittaa nuorta naista, mutta myös neitoa tai orjatyttöä.
Tyttären ja hovineitojen mainitaan tekstissä olevan nuoria.
Erityisesti yhdellä neidoista on huomattava rooli. Hänellä on ylimääräinen arvonimi joka on
"amah". Sana tarkoittaa vaimoa ilman täysiä oikeuksia. Hän on ehkä ensimmäinen, toinen tai
kolmas vaimo; joka tapauksessa hän on riippuvainen – mutta kenestä? Faraosta? Tämä asettasi
hänet faraon lähelle ja terävöittäisi kontrastia faraon ja hänen tyttärensä teon välillä.
Varmastikaan tämä amah ei saa antaa määräyksiä tyttärelle. Päinvastoin hän saa määrätä amahia.
Tämä nainen erottuu muista neidoista sekä ylimääräisen tittelinsä (amah) että tehtävänsä takia.
Hänen on noudettava pikku arkki vedestä ja vetää se rannalle faraon tyttärelle. Pelastamalla
lapsen hän jättää nimettömyytensä ja asettuu keskelle kohtausta. Hän edustaa kaikkia näitä naisia,
jotka eivät ole pääosassa, vaan ovat tarpeen vaatiessa valmiita tekoihin.
Neidot eivät näennäisesti ole aktiivisia. He kävelevät edestakaisin Niilin rantaa. Vaikka he eivät
aktiivisesti pelasta lasta, heidän merkitystään ja vaikutustaan ei pidä aliarvioida. He ovat faraon
tyttären mukana ja antavat hänelle tiettyä taustatukea ja suojaa, kuin vertaisryhmässä. Alisteisesta
asemasta huolimatta he kuuluvat palatsiin ja hallitsevaan perheeseen. Heidän on päätettävä
järjestelmän sisällä ketä he tukevat: faraota vai hänen tytärtänsä. Molemmat edustavat hallitsevaa
perhettä. Mutta yksi henkilö järjestelmän sisällä, tytär, poikkesi säännöistä. Mitä he tekevät?
Neidot osoittavat solidaarisuutensa tyttärelle. He eivät estä häntä pelastamasta lasta. Todellakin,
hän voi luottaa heidän solidaarisuuteensa. Jokuhan heistä olisi helposti voinut kannella faraolle
paremman aseman toivossa. Tai laittaa lapsen takaisin veteen ja vaatia noudattamaan faaraon
käskyä. Mikään näistä asioita ei tapahdu. Nämä neidot osoittavat, etteivät vain voimakkaat ihmiset
voi sivuuttaa sääntöjä ja noudattaa omia arvojansa. Myös yhteiskunnan riippuvaiset, heikot ja
voimattomat saattoivat tehdä päätöksiä. Tekemättömyys on toimintaa samoin kun jonkin aktiivi
tekeminen.
Faraon tytär toimii kuten johtaja ryhmälle nuoria naisia, jotka jakavat hänen elämänsä vaikka
ovatkin alhaisemmassa asemassa. Hän ottaa neidot osaksi toimintaansa. Hän vie heidät
mukanaan. Hän antaa heidän osallistua hänen poliittiseen ja inhimilliseen eleeseensä. Hän ei
keskustele asioista heidän kanssaan, mutta silti he voivat rakentaa solidaarisuutta hänen kanssaan,
vaikkeivät ole tasavertaisia. Mutta hän tietää, että heidän on tehtävä päätöksensä.
Joskus ylenkatsotaan ja väärin arvioidaan naisryhmiä, jotka eivät ole kovin aktiivisia tai jotka ovat
hiljaa. Tämä hiljainen solidaarisuus on tärkeää ja voi tukea päätöksiä, vahvistaa merkityksiä ja

kasvattaa solidaarisuutta. He eivät ehkä puhu, mutta he voivat tukea elämän mahdollisuutta ja
toimia odottamattomalla tavalla.

Kysymyksiä henkilökohtaista ja ryhmän pohdintaa varten

Miten johtajuus koetaan omassa NNKY/NMKY:ssäsi?
Missä on tilaa niille, jotka ovat vähemmän äänekkäitä tai näkyviä?
Faraon tyttären hovineidot ovat kannustavia, vaikka he ovat hiljaisia. Johtajuus tunnustaa
hiljaisten henkilöiden vaikutuksen. Pohdi ketkä NMKY/NNKY:n jäsenet seisovat etäällä tai
ovat hiljaisia, mutta kannustava. Mikä on heidän todellinen vaikutus työhön?
Etsi ihmisiä, jotka voivat olla solidaarisia mutta näyttävät olevan ulkopuolella.
Rukous
Jumala, jokaisella nimettömällä ihmisellä on nimi, joka on kaiverrettu sinun kämmenesi hipiään.
(Jesaja 49,15). Mutta monet ihmiset joutuvat elämään nimettöminä. Heitä ei ole tunnustettu
yksilöinä vaan asemansa mukaan – siirtotyöläisinä, kotiapulaisina, muslimeina, kristittyinä,
pakolaisina. Auta meitä näkemään syvemmälle, katsomaan ketä tahansa yksilönä ja arvostamaan
jokaista ihmistä sinun kuvanasi. Lähetä meille Henkesi, Jumala. (U.B.)

Päivä 6: Missä on Jumala? Jumalan poissaolo ja läsnäolo
Mooseksen tarina jatkuu yli lapsuuden. Siirrymme siihen, kun Mooses nuorena miehenä tunnistaa
hänen kansansa orjuuden ja tappaa egyptiläisen miehen. Hänen täytyy paeta Midianiin, ja siellä
toinen ryhmä nuoria naisia, Zippora ja hänen sisarensa tapaavat Mooseksen kaivolla. Zipporasta
tulee hänen vaimonsa ja matkalla takaisin Egyptiin Zippora joutuu jopa ympärileikkaamaan
Mooseksen pelastaakseen hänet Jumalan uhkaukselta tappaa hänet.
(ks. 2. Moos 4:24–26).
Kun olemme kuulleet kaikista näistä rohkeista nuorista naisista, jotka työskentelivät yhteistyössä
pelastaakseen Mooseksen, herää kysymys: Missä on Jumala? Seuraavassa tarinassa Jumala on
läsnä, puhuu Moosekselle ja lähettää hänet matkaan, määräilee häntä ja lopulta vapauttaa
Israelin. Missä on Jumalan apu aivan Exoduksen alussa? Jumala on mainittu siinä vain kerran.
Kätilöt Sifra ja Pua tottelevat ennemmin Jumalaa kuin faraota ja Jumala toimii heidän puolestaan.
Ja koska kätilöt pelkäsivät Jumalaa, Jumala antoi kansalle isoja perheitä. (ks. 2. Moos 1:15–21)
Toisin kuin Mooseksen ja Aaronin kertomuksessa, Jumalaa ei mainita erikseen kätilöiden ollessa
faraon palatsissa tuona erittäin kriittisenä ja vaarallisena hetkenä, kun heidän täytyi puolustella
tottelemattomuuttaan faraolle. Jumalaa ei mainita myöskään joen rannalla johdattamassa yhtä
nuorista naisista. Sen sijaan heidän on toimittava Jumalan asemasta. Mooseksen äiti näkee kuin
Jumala: hän rakentaa arkin ilman Jumalan opastusta kuten Nooa. Faraon tytär sääli lasta kuin
Jumala, joka säälii ihmisiä, kun he huutavat Jumalan puoleen. Mooseksen sisar oli veden äärellä ja
näki hädän ja puuttui asiaan kuin Jumala. Hovineito veti Mooseksen vedestä kuin Jumala, joka
johdatti Israelin Punaisen meren veden läpi. Mooseksen sisaren ja faraon tyttären oli ylitettävä
rajoja kuin Jumala, joka voi rajattomasti pelastaa ihmisiä.
Jumala ei näytä alussa olevan aktiivinen. Naisten on toimittava omien ajatuksiensa mukaan, oltava
rohkeita ja röyhkeitä sekä otettava vastuu omista päätöksistään. Zipporan puolestaan on suoraan
puututtava Jumalan hyökkäykseen Moosesta vastaan. Vasta myöhemmin tekstissä todetaan, että
Jumala tietää, kuulee ihmisten huudot ja näkee.
Vuodet kuluivat, ja Egyptin kuningas kuoli, mutta israelilaiset huokailivat yhä orjuudessa. He
huusivat hädässään, ja heidän avunhuutonsa kohosi Jumalan luo. Jumala kuuli heidän
vaikerruksensa ja muisti Abrahamille, Iisakille ja Jaakobille antamansa lupauksen. Hän katsoi
israelilaisten puoleen ja näki heidän hätänsä. (2. Moos. 2:23–25)
Jumalan tietäminen ja näkeminen on Israelin vapautuksen alku, vaikka orjuus tosin kestää vielä
monta vuotta. Teksti toteaa, että Jumala on läsnä. Samoin Jumalan tietäminen ja näkeminen ovat
hänen apuansa alku. Exoduksen nuorilla naisilla ei ole tätä lupausta. He toimivat omillaan. He
toimivat Jumalan sijaan toimien tavalla, joka muistuttaa Jumalan toimia. Heille Jumala on
poissaoleva.
Tällainen kokemus on monilla ihmisillä niin Raamatun teksteissä kuin tänäkin päivänä. Jumala on
kaukana, apua ei ole. Orjuus kestää, murhaajia ei ole pysäytetty, vääryydet vallitsevat ja väkivalta
jatkuu. Valitusvirret on valtava osa Psalmeja ja ne ovat rukouskirja kaikille ihmisille, joilla on syytä
valittaa. Ei joka kerta, eikä kaikissa paikoissa ole rohkeita ihmisiä, jotka nousevat ja toimivat
tehokkaasti, kuten nuoret naiset tekivät.
Nuoret naiset toimivat epätavallisessa yhteistyöliittoumassa ja ylittivät tappavat rajat, jotka
mahtava hallitsija oli piirtänyt. Monissa yhteiskunnissa protestit tappavia rakenteita vastaan
alkoivat nuorista mielenosoittajista. He pystyvät ajattelemaan pidemmälle: yli vihamielisyyksien,
yli ennakkoluulojen, yli kaikkien mahdollisten rajoitusten. He osaavat analysoida tilanteita ja

toimia omillaan. He pystyvät ottamaan kantaa, pysymään tiukkana ja ylittämään rajoja. Nämä
ominaisuudet ovat johtajuuden ydintä, johtajuuden, jolla on kyky voittaa rajoja ja rakentaa uusia
uria.
Ei ole takeita, että Jumala oli läsnä. Oliko Jumala todella poissa? Onko joku poissa silloin hän ei
puhu? Jokaisen on tehtävä päätös nähdä se mitä on tekeillä ja ottaa vastuuta. On mahdollista, että
missään vaiheessa Jumala ei tunnu olevan paikalla. Exoduksen tarina haluaa vakuuttaa, että
ainakin siellä voi olla toivoa, että Jumala kuulee, näkee ja tietää. Jumala voi tukea ihmisten toimia,
vaikka se voi kestää kauan. Lopulta Jumala on paikalla. Mutta se vaatii päätöksen luottaa. Tämä
päätös ei kaada muita viestejä: Luota nuoriin naisiin ja miehiin, he pystyvät toimimaan paremman
elämän puolesta.

Kysymyksiä henkilökohtaista ja ryhmän pohdintaa varten
Raamatussa on paljon osia psalmeissa ja muissa teksteissä, joissa valitetaan Jumalan poissaoloa.
He niputtavat ihmisten kokemuksia lukemattomista tilanteista ja tarjoavat resursseja käsitellä tätä
kokemusta. Pohdi ryhmässä onko tietyissä tilanteissa tunnetta Jumalan poissaolosta. Millaisissa
tilanteissa näin tapahtuu? Kertokaa kokemuksistanne.
Pohdi ryhmässä, millaisissa tilanteissa on tunne Jumalan läsnäolosta. Millaisia tilanteita nämä
ovat? Kertokaa kokemuksistanne.
Vertaa näiden kokemusten eroja, mitä ne voisivat tarkoittaa eri asiayhteyksissä?

Rukous
Rauhan Jumala, monissa tilanteissa näytät poissaolevalta. Miksi odotat niin kauan? On toivoa, että
tiedät ja näet meidän kaikkien sekä ilon että kärsimyksen. Mutta hyvin usein tätä toivoa eivät ole
kokeneet liian monet ihmiset. Älä odota liian kauan! Ihmiset kaipaavat epätoivoisesti rauhaa,
vapautta ja ihmisoikeuksia. Lähetä Henkesi ja rauhasi! Aamen. (UB)

Hartaus
Älä mukautuko tähän maailmaan
Tervehdys
Lukija: Vetoan siis teihin, veljet ja sisaret, armahtavan laupeuden Jumalan nimessä, luovuttamaan
ruumiinne pyhinä ja hyväksyttyinä Jumalalle, joka on teidän hengellisen palvontanne kohde. Älkää
mukautuko tähän maailmaan.
LAULU
Nainen tulee sisään:
Älkää mukautuko tähän maailmaan, jossa on niin paljon häiritseviä asioita. Muuttakaa elämät.
Mies tulee sisään:
Älkää mukautuko tähän maailmaan. Pyytäkää häntä auttamaan minua. Muuttakaa yhteisöt.
Toinen mies tulee sisään:
Älkää mukautuko tähän maailmaan. Valitse parempi polku. Muuttakaa itsenne ja toisenne.
Toinen nainen tulee sisään:
Jumalan kohdun nimessä, antakaa ruumiinne eläviksi uhreiksi, istukaa hänen jalkojensa juureen
kuulemaan mitä vastataan Kristuksen kutsuun. Ylistämme Pyhää Kolminaisuutta, yhtä Jumalaa, nyt
ja ikuisesti. Aamen.
LAULU
Valitus
Miten voimme olla mukautumatta, Jumala?
Meidän pitää syödä.
Meidän on tehtävä työtä.
Meidän täytyy saada lääkettä. Meidän täytyy mennä kouluun.
Miten voimme olla mukautumatta tähän maailmaan?
LAULUVASTAUS
Liian paljon uhrauksia,
Liian moneen sattuu,
Liian monet sysätään syrjään.
Rangaistuksen uhalla emme voi olla tottelematta.
Miten voimme olla mukautumatta tähän maailmaan?
LAULUVASTAUS

Säännöt palkitsevat.
Lait laillistavat häviäjät.
Kulttuuri pitää meidät paikallaan.
Miten voimme olla mukautumatta tähän maailmaan?
LAULUVASTAUS
Meitä pelotellaan
Meitä kirotaan.
Meidät karkotetaan.
Tuomittuina ja pakotettuina.
Miten voimme olla mukautumatta tähän maailmaan?
EVANKELIUMIN LUKU
Luuk.10:38–42
Jeesus vaelsi eteenpäin opetuslastensa kanssa ja tuli erääseen kylään. Siellä muuan nainen, jonka
nimi oli Martta, otti hänet vieraakseen. Martalla oli sisar, Maria. Tämä asettui istumaan Herran
jalkojen juureen ja kuunteli hänen puhettaan. Mutta Herra vastasi: "Martta, Martta, sinä huolehdit
ja hätäilet niin monista asioista. Vain yksi on tarpeen.* Maria on valinnut hyvän osan, eikä sitä
oteta häneltä pois." [Monissa käsikirjoituksissa muodossa: "Vähän on tarpeen, tai yksi ainoa."][
Matt. 6:33]
LAULU
VASTAUS

Tuo esille kulho, jossa on paljon värikkäitä helmiä. Pyydä jokaista osallistujaa valitsemaan kulhosta yksi
helmi.

Lukija: Kuinka helppoa joillekin naisille on laittaa muut paikalleen. Naisten asemaa yhteiskunnassa
tai kotona eivät määrittele yksin miehet. Silti on naisia, jotka murtavat valmiita kuvioita. Marian
käytös oli röyhkeää hänen kulttuurinsa sisällä. Jeesus sanoo kuitenkin, että hänen tapansa oli
parempi. Silti me kaikki tarvitsemme ihmisiä, jotka saavat asioita tapahtumaan, joka voivat etsiä
muita, jotka välittävät muiden tarpeista. Jos Martta olisi heittänyt aterian linnuille, ehkä Jeesus
olisi tullut katumapäälle.
Jeesus ei halua meidän jakavan meitä Marioihin, jotka saavat palkinnon, ja Marttoihin, jotka
tekevät työtä saamatta mitään kiitosta. Tarinassa ei ole kyse kahtiajaosta, vaan mahdollisuuksista
ja armosta nähdä asioita uudesta näkökulmasta, tunnistamaan tarjolla olevat lahjat, tarttua
hetkeen saada uusiutua.
Onko elämässäsi ollut aika, jolloin olit niin syventynyt velvoitteisiisi, että menetit mahdollisuuden?
Monilla naisilla on ollut sellainen kokemus. Nimeä jokin menetys, kun pitelet helmeä. Ehkä olet
vielä tällaisessa tilanteessa. Purista helmeä kovaa ja rukoile Martan kanssa: Herra etkö välitä? Voit
sanoa tämän äänettömästi tai ääneen omalla kielelläsi. Ehkä haluat rukoilla näin useita kertoja.
Rukoilkaa hiljaa tai ääneen
Meidän kaikkien ei tarvitse tulla yhtä röyhkeiksi kuin Maria, mutta ehkä me tarvitsemme
hetkiä, joissa näemme Jeesuksen puhuvan meille uudelleen, kun me odotamme
mitä sanottavaa Jeesuksella on meille. Jeesus sanoi Martalle, että Maria on valinnut paremmin. Jos
Martta todella ajatteli, että hänen tapansa oli parempi, hänen ei olisi tarvinnut valittaa. Joten me

kyseenalaistamme toisiamme rakkaudessa. Pitele helmeä ja käänny vierustoverin puoleen ja kysy:
"Oletko valinnut parhaan asian?" Odota. Sitten kysy: "Minkä paremman osan valitsisit tänään?
Odota. Nämä eivät ole helppoja kysymyksiä. Ehkä saat sanallisen vastauksen, mutta tämä ei ole
välttämätöntä. Sitten tämä henkilö esittää samat kysymykset sinulle.
Kysymyksiä, vastauksia
Esirukoukset
Lukija: Yllätysvieras voi kääntää asiat päälaelleen ja sekoittaa vanhat kuviot, kohdata toisia ihmisiä
hävyttömästi evankeliumin vuoksi rakastavana, kerätä erilaisia ihmisiä syliinsä, suojella heitä ja
rohkaista heitä jatkamaan paremman osan tarjoamista.
Kaikki: Muuta meidät, Jumala, jottemme mukautuisi tähän maailmaan.
LAULU
Lukija: Kutsuvieras odottaa iltapalaa, odottaa jonkun tulevan kuuntelemaan, odottaa jonkun
tulemaan seuraamaan tietäsi. Etkö välitä siitä, että monet, monet miljoonat tekevät liikaa töitä ja
saavat liian vähän palkkaa.
Kaikki: Muuta meidät, Jumala, jottemme mukautuisi tähän maailmaan.
LAULU
Lukija: Ei-toivottu vieras haastaa olettamukset, vaatii myötätuntoa ja vaatii uusia malleja
oikeudenmukaisuuteen. Vapauta ne, jotka ovat loukussa näkemättä keinoa vapauttaa itsensä.
Vapauta ne, joiden täytyy löytää uusia teitä eteenpäin. Pidä lähelläsi ne, jotka ovat uskaltaneet
valita paremman osan.
Kaikki: Muuta meidät, Jumala, jottemme mukautuisi tähän maailmaan.
LAULU
Lukija: Vieras ja isäntä tukevat ja palvelevat niitä, jotka löytävät uusia ratkaisuja nostaa niitä, jotka
kamppailevat sorron lopettamiseksi. He ovat niiden kanssa, joiden on tehtävä päätöksiä, niiden,
jotka edistävät elämää silloinkin, kun he eivät olekaan niitä, joiden heitä oletetaan olevan.
Ohjatkoon kätesi NNKY/NMKY:n suuntaa heidän sitoutumisensa ja rehellisyytensä kautta. Olkoon
heidän erilaiset käsityksensä ohjaamassa NNKY/NMKY:ksi joka muuttaa elämää ja yhteisöjä,
Jeesuksen Kristuksen kautta. Aamen.
Isä meidän
Siunaus
LAULU
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