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Jokainen meistä on luotu yhdenvertaisesti Jumalan kuvaksi
Puheenjohtajien viesti
Maailmamme ja liikkeidemme monimuotoisuus on varsin kaunis. Me edustamme monia eri uskontoja,
uskomuksia, kulttuureja, kansallisuuksia, ikiä, taustoja, rotuja ja etnisiä ryhmiä. Edustamamme erilaiset
ajatukset, perinteet ja käytännöt ovat säikeitä, joista on päivä kerrallaan kutoutunut monitahoinen
yhteiskunta.
Voimme olla erilaisia monin eri tavoin, mutta arvomme löytyvät Raamatun ytimestä. Olemme kaikki
tasavertaisesti Jumalan kuvia. Tasa-arvo on sekä uskomme perusperiaate että perusihmisoikeus.
Oikeudenmukaisessa yhteiskunnassa hyväksyttäisiin ja otettaisiin mukaan jokainen. Kaikilla olisivat
yhtäläiset mahdollisuudet koulutukseen, työhön ja kaikkeen, mitä tarvitaan turvalliseen, onnelliseen ja
terveeseen elämään, jossa saisimme nauttia täyttä arvokkuutta ja kunnioitusta.
Valitettavasti globaali todellisuus on aivan erilainen. Miljoonat ihmiset kohtaavat syrjintää päivittäin mm.
rodun, sukupuolen, uskonnon, iän tai kansallisuuden takia. Miljoonat muut elävät konfliktialueilla, joissa
väkivalta on normaali osa jokapäiväistä elämää. Toiset elävät pakolaisina vailla elämän välttämättömyyksiä
ja perusihmisoikeuksia.
Tätä kaikkea pahentavat poliittiset, kulttuuriset ja jopa uskonnolliset johtajat, jotka käyttävät
vaikutusvaltaansa ja luottamusta levittämään vihan ilmapiiriä ja syventämään yhteiskunnallista
jakaantuneisuutta. Heidän pitäisi sen sijaan käyttää valtaansa edistääkseen YK:n kestävän kehityksen
tavoitteita turvallisemman, oikeudenmukaisemman ja kestävämmän tulevaisuuden turvaamiseksi. Heidän
tulisi vakiinnuttaa ihmisoikeussopimuksien ja Ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen
noudattaminen.
"Ketään ei jätetä"-kirjasemme teeman tarkoituksena on auttaa meitä pohtimaan monimuotoisuutta ja
keskustelemaan siitä, miten voimme paremmin ottaa vastaan, sisäistää ja arvostaa yksilöiden
ainutlaatuisuutta. Samalla se muistuttaa, että aivan kuten me olemme kaikki samanarvoisia Jumalan
silmissä, meidän pitäisi olla samanarvoisia toistemme silmissä.
Kehotamme teitä mukauttamaan kirjasen käyttöä paikallisesti. Voitte käyttää sitä herättämään keskustelua
ja nostamaan esiin kysymyksiä, jotka auttavat kokoamaan ihmisiä yhteen. Voitte myös käyttää sitä
innoituksen lähteenä rukouksiin, pohdintoihin ja yhteistyöhön, joiden päämääränä on maailma, johon me
jokainen kuulumme. Toivomme sen ennen kaikkea luovan edellytyksiä muutokselle. Kehotamme teitä
tarjoamaan muutosjohtajuutta, joka edistää osallisuutta, rauhaa, oikeudenmukaisuutta ja ymmärrystä.
Sekä varmistamaan, että ketään ei jätetä ulkopuolelle.
Rauhassa ja uskossa
Deborah Thomas-Austin

Peter Posner

NNKY:n Maailmanliiton puheenjohtaja

NMKY:n Maailmanliiton puheenjohtaja
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Päivä 1: Ketään ei jätetä
Luuk. 10:25–37: Laupias samarialainen
Muuan lainopettaja halusi panna Jeesuksen koetukselle. Hän kysyi: "Opettaja, mitä minun pitää tehdä, jotta
saisin omakseni iankaikkisen elämän?" Jeesus sanoi hänelle: "Mitä laissa sanotaan? Mitä sinä itse sieltä
luet?" Mies vastasi: "Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi ja koko sielustasi, koko voimallasi ja
koko ymmärrykselläsi, ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi." Jeesus sanoi: "Oikein vastasit. Tee näin, niin saat
elää." Mies tahtoi osoittaa, että hän noudatti lakia, ja jatkoi: "Kuka sitten on minun lähimmäiseni?"
Jeesus vastasi hänelle näin: "Eräs mies oli matkalla Jerusalemista Jerikoon, kun rosvojoukko yllätti hänet.
Rosvot veivät häneltä vaatteetkin päältä ja pieksivät hänet verille. Sitten he lähtivät tiehensä ja jättivät
hänet henkihieveriin. Samaa tietä sattui tulemaan pappi, mutta miehen nähdessään hän väisti ja meni ohi.
Samoin teki paikalle osunut leeviläinen: kun hän näki miehen, hänkin väisti ja meni ohi.
"Mutta sitten tuli samaa tietä muuan samarialainen. Kun hän saapui paikalle ja näki miehen, hänen tuli
tätä sääli. Hän meni miehen luo, valeli tämän haavoihin öljyä ja viiniä ja sitoi ne. Sitten hän nosti miehen
juhtansa selkään, vei hänet majataloon ja piti hänestä huolta. Seuraavana aamuna hän otti kukkarostaan
kaksi denaaria, antoi ne majatalon isännälle ja sanoi: 'Hoida häntä. Jos sinulle koituu enemmän kuluja,
minä korvaan ne, kun tulen takaisin.

Pohdinta: Vaatii rohkeutta olla sekä vastaanottava että vastaanotettu
Useimmat meistä tuntevat hyvin tarinan laupiaasta samarialaisesta. Olemme kuulleet sen monta kertaa.
Kun siitä tulee vähän liiankin tuttu, on olemassa vaara, että unohdamme sen radikaalin viestin, jonka se
todellisuudessa sisältää.
Jeesus tulee yhteisöön, jolla on pitkät vihanpidon ja kilpailun perinteet samarialaisten kanssa. Samarialaiset
eivät ole vain ihmisiä, joista juutalaiset eivät pidä – se on ihmisryhmä, jonka huomaan juutalaiset eivät
antaisi edes vihollisiaan. Tunne on vahva ja syvällä. Tarinasta on tullut niin itsestään selvä, että emme pohdi
enää pitävätkö tarinat tiettyjen kansojen tai yksilöiden kyvyttömyydestä tai tuomittavuudesta paikkansa. Ja
kun meitä itseämme syrjitään, se vahvistaa käsitystämme, että emme voi odottaa muunlaista kohtelua.
Tässä me kuitenkin erehdymme. Jokaisella meistä on potentiaalia olla kuin samarialainen – olla valppaana
ja kuunnella tarkkaan sanoja, joita ei ole kuunneltu. Me voimme tavoittaa ne, jotka eivät enää odota jonkun
auttavan. Lisäksi jokaisella meistä on valta puolustaa itseämme ja tehdä itsemme näkyväksi. Yllättävä
auttaja osoittaa, että emme olekaan yksin. Sillä rohkeus on tarttuvaa, ja toisetkin tulevat puolustamaan
meitä.
Nykyään näemme monia esimerkkejä ihmisistä, jotka yrittävät syrjiä rodun, etnisen alkuperän, uskonnon ja
kaikenlaisten muiden syiden nojalla toisia ihmisiä näkemättä kunkin ainutlaatuisia lahjoja. Tämänhetkinen
pakolaiskriisi on hyvä esimerkki. Turvapaikanhakijoilta halutaan evätä sisäänpääsy ja peruspalvelut muun
muassa Euroopassa, jossa monet maat korostavat turvallisuusnäkökohtia tai haluaan säilyttää
identiteettinsä.
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Poliitikkojen näkemyksistä huolimatta monet yksilöt, kansalaisjärjestöt ja kirkot ovat puolustaneet
pakolaisten ihmisarvoa. Maailmanlaajuiset liikkeet, kuten NMKY ja NNKY, tekevät työtä maailmanlaajuisesti
auttaen maahanmuuttajia ja pakolaisia, jotka ovat usein syrjäytyneitä ja hyväksikäytettyjä tai väkivallan,
raiskauksen ja muukalaisvihan uhkien alaisia.
Kreikan NMKY Thessalonikissa on esimerkiksi perustanut vastaanottokeskuksen pakolaisille ja
turvapaikanhakijoille yhteistyössä muiden paikallisten kansalaisjärjestöjen kanssa. Keskuksessa asuu
pääosin perheitä Syyriasta, Afganistanista ja Irakista, jotka odottavat edelleen pysyvää sijoittamista.
Useimmat perheet ovat saapuneet laittomasti, erittäin vaarallisen merimatkan suorittaneina. Keskus
tarjoaa heille turvapaikan sekä turvallisuus- ja integraatio-ohjelman, jotka varmistavat, että heidät
hyväksytään uuteen yhteiskuntaan.
NMKY-vapaaehtoinen kertoo: "Tänään, kun vierailimme Diavatan keskuksessa Thessalonikissa, edessämme
oli päivä täynnä hymyä, iloa, pelejä, riitoja ja voimakkaita tunteita. Tämä oli neljäs vierailuni keskuksessa, ja
se tuli varsin selväksi, että lapset ovat hyväksyneet meidät ja he kohtelivat meitä kuin perhettä.”
"Heti kun nousimme pois bussista, he toivottivat meidät tervetulleeksi, ottivat meitä kädestä ja saattoivat
paikkaan, jossa me yleensä kokoonnumme ja pelaamme. Tunnit riensivät, ja tuli se katkera hetki, kun
jouduimme lähtemään. Hyvästejä, halauksia ja kyyneleitä mutta lohtuna tietoisuus, että ensi tiistaina
tapaamme jälleen. Lapset tunnistavat jo useimmat meistä ja yhteys, jonka olemme saavuttaneet, on
ihmeellinen."
Vähänkin erilaiset ihmiset joutuvat helposti syrjäytyteiksi tai jopa yhteisönsä ulkopuolelle, kuten CZ, nuori
intialaisnainen, tietää liiankin hyvin.
"Nuorena HIV-positiivisena yksinhuoltajaäitinä ymmärrän HIV-positiivisten naisten ahdingon ja
elinolosuhteet", sanoo CZ. "Minä uskon Jumalaan, Luojaani, henkilönä, joka kohtelee kaikkia tasapuolisesti
ja on oikeudenmukainen. Hän kutsuu minua työskentelemään tällä alalla.
"Välillä uuvun fyysisesti sairauteni takia, mutta riennän aina niiden luo, jotka tarvitsevat apuani. Voin tehdä
aina jotain heidän hyväkseen. Minun on vaikea sivuuttaa naisia, joita yhteiskunta aliarvioi, kuten minua
itseänikin syrjitään koko ajan. Motivaationi ja inspiraationi pulppuaa omasta, vanhempieni ja lasteni
henkilökohtaisista kokemuksista, jotka tarjoavat siunauksia ja tukea työssäni. Intohimoni on auttaa
käyttäen apuna muiden nuorten naisten hyväksikäyttökokemuksia.”
"Yhteinen vaellus uskossa merkitsee myös uskoa Jumalan luomakuntaan. Emme saa unohtaa, että Jumalan
maailma on valtava, ja jokaisessa meissä on maailmankaikkeus, jonka Jumala on luonut. Sillä totuus on, että
jokaisella ihmisellä on tarina. Jokainen yhteisö on kulkenut pitkän tien. Jokainen kokemustausta antaa
ihmisille ainutlaatuisia ja arvokkaita kykyjä hyödynnettäväksi myös perhe- ja yhteisöelämässä.”
Jumalan luomakunta on upea! Kannattaa nähdä elämän kauneus kaikissa muodoissaan ja väreissään ja
katsoa omaa kokemusta pidemmälle.
Jokainen päivä on uusi - me teemme parhaamme pitääksemme kaikki matkassa mukana!
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Kysymyksiä pohdittavaksi
1. Mitä tämän päivän mietteistä jäi mieleesi?
2. Mitä voisin tällä viikolla tehdä syrjäytyneiden tavoittamiseksi?
3. Miten voisimme yhteisönä turvata yhteisöllisyyttä ja houkutella esiin jokaisen ainutlaatuiset kyvyt
ja kokemukset?

Rukous
Rakastava Jumala
Kiitämme sinua historian kulusta, tapahtumista, jotka ovat muokanneet yhteisöjämme.
Kiitämme sisarista ja veljistä, jotka ovat kyseenalaistaneet historian ja ponnistelleet tasa-arvoisemman
maailman puolesta.
Heistä, jotka liikuttuvat sorrettujen, nimettömien ja paperittomien tarinoista.
Kiitämme ja rukoilemme oikeudenmukaisuutta.
Aamen

Siunaus
Rakas Jumala, ylistän sinua!
Siunattu olkoon nimesi,
kun erilaisuudesta tulee rikkaus,
kun erimielisyys luo dialogia,
kun myrsky puhkeaa.
Siunattuja olette te, sillä sellaiset tapahtumat luovat toivon sateenkaaren
ja minun elämääni mahdollisuuden.
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Päivä 2: Turvallisten tilojen luominen
Luuk. 15:8–9: Vertaus kadonneesta rahasta
Tai jos naisella on kymmenen hopearahaa ja hän kadottaa niistä yhden, niin totta kai hän sytyttää lampun,
lakaisee huoneen ja etsii tarkoin, kunnes löytää sen. Ja rahan löydettyään hän kutsuu ystävättärensä ja
naapurin naiset ja sanoo: 'Iloitkaa kanssani! Minä löysin rahan, jonka olin kadottanut.'

Miten kadonnut kolikko voi olla niin tärkeä, että haluat kutsua naapurit juhlimaan kanssasi, kun se löytyy?
Sen on todella oltava aivan erityinen hopearaha! Oliko raha tarkoitettu elintarvikkeiden ostoon? Vai oliko
kymmenen hopearahaa tarkoitettu koristemaan vanhan naisen lapsenlapsen häähuntua? Numero
kymmenen on Raamatussa merkityksellinen, kuten kymmenen käskyä tai kymmenen kaupunkia, jotka
annettiin kymmenelle uskolliselle palvelijalle (Luuk. 19). Numero kymmenen voi myös symboloida
ihmiskunnan vastuuta Jumalalle.
Millaisesta vastuusta voisi olla kyse, kun yksi kymmenestä katoaa, jossa vaivaa ei säästetä, jotta kokoelma
saataisiin uudelleen eheäksi? Varmasti jokainen voi kertoa tarinan, jossa kokonaisuus tai eheys on
rikkoutunut. Jokaisella on varmasti myös kokemus, jossa ei ole säästelty vaivaa tilanteen korjaamiseksi.
Tiedämme kaikki, kuinka suuri työ tässä voi olla, ja tiedämme varmaan myös ihmisiä, jotka auttoivat matkan
varrella.

Pohdinta: Tilojen luominen ymmärrykselle, toivolle ja parantumiselle
Nuoret ruandalaisetnaiset, jotka opiskelevat seksuaali- ja lisääntymisterveyden sekä -oikeuksien
vertaiskasvattajiksi (SRHR – Sexual and Reproductive Health and Rights) sanovat, että tytöt tarvitsevat lisää
tietoa ennen ensimmäistä seksuaalista kokemustaan tai kohdattuaan seksuaalista hyväksikäyttöä. Siksi
NNKY:n Turvalliset tilat ovat niin tärkeitä. Ne tarjoavat paikan saada SRHR-tietoja ja palveluita sekä
keskustella arkaluonteisista kysymyksistä hyväksyvässä, turvallisessa ja luottamuksellisessa ympäristössä.
Delphine, 15-vuotias ruandalaistyttö, kertoi NNKY:lle: "Tytöt, jotka peruskoulussa ja lukiossa tulevat
raskaaksi, erotetaan. Raskaudesta vastuussa olijat ovat meidän opiskelutovereitamme. Jotkut meistä jopa
raiskataan tai huijataan sänkyyn. Mutta tietoisuus, jota saimme Ruandan NNKY:n Turvallisissa tiloissa,
vaikeuttaa heidän toimintaansa."
Samoin NMKY:n Voimatilat ovat tärkeä osa nuorille tarjottavia turvallisia, kivoja ja osallistavia tiloja, joissa
on tarjolla heille tärkeää nuorisoasiaa. Ympäri maailmaa on tarjolla nuorten johtamia ja nuorisolle
suunnattuja Voimatiloja, jotka vastaavat kulloisia tarpeita. Niitä ovat esimerkiksi tilat ideoiden, luovuuden,
draaman ja yhdessäolon toteuttamista varten sekä Y Bridges -toimintaa, jossa tarjotaan yksilö- ja
ryhmäneuvontaa sosiaalisista kysymyksistä ja toimista.
”Usein on vaikea päästä asioiden keskiöön. Askartelemme vain ongelmien kanssa”, sanoo Chipo Mellisa
Guse, nuori Etelä-Afrikan NMKY:n vaihto-oppilas. ”Kokemukseni Voimatilasta Y Bridges´ssä oli todella
vahva. Keskustelimme naisten ja miesten välisistä suhteista, mitä me toivomme toisiltamme, seurustelusta,
seksistä ja seksuaalisuudesta. Koimme voimaantumista ja saimme aivan toisenlaisen, paljon syvällisemmän
käsityksen toisistamme. Mielestäni tämä luo kunnioitusta ja estää ihmissuhdeongelmia.”
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Jumala on yhtä meidän kehomme ja ihmisluontomme kanssa Jeesuksen kautta. Tämä merkitsee sitä, että
mikään osa kehoa ei voi olla Jumalalle lunastamaton tai pyhittämätön: Ruumiillinen elämä ei ole irti itsestä.
Jos joku vahingoittaa kehoamme, hän vahingoittaa koko olemustamme.
Joskus, vaikka yritämme suojella itseämme ja rakkaitamme parhaan kykymme mukaan, koemme
elämässämme murhenäytelmiä. Silloin tarvitsemme paikan, jossa kerätä voimia. Voimme muodostaa
yhteyden Jumalaan, itseemme ja yhteisöömme. Yhteydessä toisiin ja maailmaan löydämme energiaa ja
rohkeutta repiä tarvittaessa vaikka koko koti kappaleiksi ja siivota joka nurkka löytääksemme kadonneen
kolikon, parantuaksemme ja kootaksemme koko elämän uudelleen.
Turvallisissa tiloissa löydämme voimaa käydä toimeen vaivaa säästämättä. Luvassa on kovaa työtä, joka
vaatii sitkeyttä ja rohkeutta. Mutta jos me tiedämme, että on paikka, jossa meitä ymmärretään ja jossa
edistysaskelistamme riemuitaan kanssamme, jaksamme jatkaa eteenpäin.
Delphine tietää tämänkin. Hän tietää, mitä hänen sisarensa ovat menettäneet ja ryhtyy toimenpiteisiin
suojellakseen tyttöjä kouluttamalla heitä. Tällä tavoin hän luo turvallisen tilan niille naisille ja tytöille, jotka
ovat kokeneet seksuaalista hyväksikäyttöä tai vahingollisia seksisuhteita. Hän auttaa heitä eteenpäin
löytämään apua ja aloittamaan paranemisprosessin.
Meidän vastuullamme on luoda kotoisia paikkoja, jossa kukin voi löytää kadonneet kolikot. Se on oikeasti
mahdollista! Uskollinen Jumalamme, joka vertauksessa on kuvattu vanhana naisena, tekee kaikkensa. Hän
pysyy tukenamme ja saattajanamme läpi elämän. Jonain päivänä kadonnut kolikko löytyy, ja me kaikki
saamme iloita yhdessä.

Kysymyksiä pohdittavaksi
1. Mitä tämän päivän mietteistä jäi mieleesi?
2. Miten voin tällä viikolla seistä jonkun rinnalla ja auttaa sekä tukea häntä niin että hän eheytyy?
3. Miten voimme yhteisönä tarjota turvallisia tiloja, parantumista ja tukea?

Rukous
Me uskomme näkymättömään valoon, joka virtaa elämästä Jumalan varassa.
Me uskomme sovittajamme Jeesuksen vahvistavaan voimaan.
Me uskomme Jumalan Hengen armoon vaelluksellamme.
Me uskomme, että meidät on kutsuttu yhteistyöhön kaikkien kanssa, jotka edistävät rakkautta ja toivoa.
Me uskomme.
Aamen

Siunaus
Siunattuja ovat toivon tuojat. Muunna maailmaa vangitsevat kahleet solidaarisuuden solmuiksi. Aamen
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Päivä 3: Johtajuutemme muuttaminen
1. Kor. 1:26–29
”Ajatelkaa, veljet, mitä te olitte, kun teidät kutsuttiin: teissä ei ollut monta ihmisten mielestä viisasta, ei
monta vaikutusvaltaista, ei monta jalosukuista. Mikä maailmassa on hulluutta, sen Jumala valitsi
saattaakseen viisaat häpeään. Mikä maailmassa on heikkoa, sen Jumala valitsi saattaakseen häpeään sen,
mikä on voimakasta. Mikä maailmassa on vähäpätöistä ja halveksittua, mikä ei ole yhtään mitään, sen
Jumala valitsi tehdäkseen tyhjäksi sen, mikä on jotakin. Näin ei yksikään ihminen voi ylpeillä Jumalan
edessä.”

Pohdinta: Vallan ja päätöksenteon jakaminen voimaannuttamalla
Päivän raamatunteksti voi tuntua ensisilmäyksellä abstraktilta, mutta Paavali kirjoitti sen hyvin erityiselle
yhteisölle, jonka tilanne on yhä ajankohtainen. Korintin nuori seurakunta oli perustettu noin 50 jKr. Se oli
vahvasti kasvussa, kun Paavali kirjoitti kirjeen. Mitä enemmän ihmisiä siihen liittyi, sitä monimuotoisempi
yhteisöstä tuli. Monet olivat vakuuttuneita siitä, että he jo asuvat Jumalan valtakunnassa, joten he kokivat
oikeudekseen toimia halujensa mukaan.
Eri ryhmät alkoivat kiistellä keskenään siitä, miten kristittynä eletään oikealla tavalla, kuka hallitsee tai
keiden pitäisi tehdä päätöksiä ja miten rahaa tulisi käsitellä. Toisin sanoen he alkoivat tuomita toisiaan
inhimillisten mittapuiden mukaan.
Kirjeessään Korinttiin Paavali ei käytä abstrakteja kielikuvia. Hän puhuu käyttäytymisestä aivan
kirjaimellisesti. – Katso ympärillesi, hän sanoo. – Kuka on yhteisösi jäsen? Mikä rooli heillä on
yhteiskunnassa? Ketkä ovat voimakkaita ja ketkä haavoittuvia?
Korintti on selkeä esimerkki siitä, että Jumala ei toimi inhimillisesti. Jumala ei valitse ihmisiä varallisuuden,
valta-aseman, iän, ihonvärin tai yhteiskunnallisen aseman mukaan. Jumalan valtakunta syntyy niiden
varaan, joita pidämme mitättöminä. Tätä on Jumalan luomisvoima – sitä, mikä ohjaa meitä eteenpäin
tulevaisuuteen.
Jumalan valtakunta tulee näkyväksi kauneimmin tavoissa, joilla osoitamme luottamustamme Jumalaan ja
niihin, jotka näyttävät vähäpätöisimmiltä. Jumala korottaa heidät, kuten meidätkin, tuntemattomiin
korkeuksiin. Jeesus ei piitannut vallasta. Hän jakoi sen opetuslapsien ja muiden lähellä olevien kanssa.
Unohdamme usein, että valta, jota Kristus ei pidä itsellään, on se joka antaa meille siivet.
Tästä on monia esimerkkejä sekä NNKY:n että NMKY:n liikkeissä maailmanlaajuisesti.
Esimerkiksi Hondurasin NNKY käyttää omaa hallitustaan tarjoamaan laajemman näkemyksen maailmasta ja
voimaannuttamaan naiset muuttamaan maailmaa. Hallituksessa on seitsemän jäsentä, joista kolme on 18–
30 -vuotiaita nuoria naisia ja kaksi 30–35 -vuotiaita. Hondurasin NNKY tarjoaa täydellisen esimerkin
sukupolvien välisestä johtamisesta.
"Hondurasin NNKY pyrkii aktiivisesti löytämään tasapainon eri sukupolvien välillä, jotta voimme ymmärtää
erilaiset näkemykset, joita naisilla on eri elämänvaiheissa", sanoo Andrea Michelle Gradiz Díaz, nuori
Hondurasin NNKY:n hallituksen jäsen ja varapuheenjohtaja.
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"Rekrytoimme nuoria naisia hallitukseemme ja tarjoamme nuorille johtamis- ja vaikutusmahdollisuustaitoja
kaikessa toiminnassamme."
Sosiaalisen median avulla Hondurasin NNKY jatkaa kasvuaan ja saa uusia jäseniä joka päivä, luo hyvän
perustan ajamaan tasa-arvoa ja kouluttamaan nuoria SRHR:n ja väkivallan ehkäisemiseen."

Nuorten kehittämisen painopiste USA:n NMKY:ssä on vaalia jokaisen lapsen ja nuoren potentiaalia, koska
varhain opitut arvot ja taidot ovat elintärkeitä elämän rakennuspalikoita. Kanadan NMKY:n
arvojohtamiskoulutusmalliin sisältyy opintoja viestinnästä, tapahtumien järjestämisestä ja opetustyöstä
sekä vapaaehtoistoiminnan koulutusta käytännössä, tavoiteasettelua ja ryhmätoimintaa. Lisäksi opitaan
omatoimisuutta siten, että osallistujat suunnittelevat omat projektinsa, oppimistavoitteensa ja
ryhmätoimintaopetuksen. Latinalaisen Amerikan NMKY painottaa johtajuuden kehittämistä nuorten
osallistumisen ja sosiaalisten vaikuttamisstrategioiden kautta. Painopisteessä on kasvattaa kansalaisia
vastuullisuuteen ja muutosjohtamiseen, jotka liittyvät suoraan yksittäisiin paikallisiin NMKY-ohjelmiin.
NMKY:t maailmalla ovat ottaneet käyttöön myös muokkaavan käänteisen mentorointimallin, jossa nuori ja
kokeneempi oppivat toisiltaan ja ohjaavat toisiaan. Siinä konkarit jakavat kokemuksiaan ja tietämystään
nuorten kanssa, ja nuoret saavat oman äänensä kuuluviin, tilaa ja mahdollisuuden vaikuttaa. Koska nuoret
lisäksi ovat lähempänä tulevaisuutta, he tunnistavat hyvin uusia suuntauksia ja innovaatioita. Nuori
mentoroitu kommentoi: "Olen tajunnut, että ohjauksen saaminen vanhemmalta jäseneltä, joka on
vastuuntuntoinen, luova ja asiantunteva ohjaaja, on kaunis tapa oppia johtamistaitoja ja ajatuksia."
Ja vanhempi mentori sanoo: "Mentoroitavan ajatusten kuunteleminen antoi minulle arvokasta tietoa
elämästä ja maailmasta, josta on tulossa yhä nopeammin muuttuvaa. Se on johdon työkalu, joka hyödyttää
vanhempaa mentoroitavaa, nuorta ja organisaatiota. Juniorimentorit voivat auttaa johtajia ymmärtämään,
miten motivoida ja pitää huolta nuorista työntekijöistä. He voivat myös jakaa ensikäden tietoa
nuoremmasta asiakaskunnasta. "
Tämä on mahdollista. Voimme muuttaa johtamistapoja jakamalla valtaa ja mahdollisuuksia
päätöksentekoon. Jumala siunaa meitä ja antaa meille tarvittavan voiman jakamista varten. Tässä jaossa
Jumalan luomakunta muotoutuu ja muuttaa kaiken.

Kysymyksiä pohdittavaksi
1. Mitä tämän päivän mietteistä jäi mieleesi?
2. Miten tällä viikolla voin voimaannuttaa jonkun muun jakamalla valtaani tai osallisuutta
päätöksentekoon?
3. Miten voimme yhteisönä varmistaa, että johtajat ottavat huomioon erilaisuuden ja jakavat valtaa ja
mahdollisuutta päätöksentekoon?
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Rukous
Jumala, sinä olet armollinen.
Sinä tuot meidät yhteen varustettuina monipuolisilla työtehtävillä ja lahjoilla.
Sinä haastat meitä vastaamaan kutsuusi.
Varusta meidät auttamaan ja tukemaan toisiamme.
Annamme kiitoksemme ja pyydämme armoa niille meille tärkeille ihmisille, joita ihailemme ja joille olemme
kiitollisuudenvelassa.
(Hetken hiljaisuus näiden ihmisten nimeämistä varten)
Me kiitämme kaikesta hyvästä.
Me kiitämme sinua, rakastava Luoja.
Ja me kiitämme Jeesus Nasaretilaista, joka eläessään yhtenä meistä teki rakkautesi tunnetuksi kaikille.
Me kiitämme.
Aamen

Siunaus
Loistakoon ne, jotka rakastavat sinua, kuin aurinko, kun se nousee voimassaan. Aamen.
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Päivä 4: Kunnioita, kannusta ja voimaannuta
Exodus 2:16–22
Midianissa oli pappi, jolla oli seitsemän tytärtä. Nämä tulivat kaivolle nostamaan vettä juottoruuhiin
juottaakseen isänsä lampaat ja vuohet. Mutta sinne tuli paimenia, jotka alkoivat ajaa pois heidän
karjaansa. Silloin Mooses meni tyttöjen avuksi ja juotti heidän eläimensä. Kun tyttäret palasivat isänsä
Reuelin luo, tämä kysyi: "Miten te tänään ennätitte näin pian takaisin?" He vastasivat: "Muuan egyptiläinen
mies puolusti meitä paimenia vastaan. Sitten hän vielä nosti meille vettä ja juotti lampaat ja vuohet!" Reuel
sanoi tyttärilleen: "Missä hän nyt on? Miksi jätitte sen miehen sinne? Kutsukaa hänet aterialle!" Mooses
katsoi parhaaksi jäädä asumaan papin luo, ja tämä antoi Moosekselle vaimoksi tyttärensä Sipporan.
Sippora synnytti pojan, ja Mooses antoi pojalle nimeksi Gersom sanoen: "Minä olen nyt muukalainen
vieraalla maalla."

Pohdinta: Jumala siunaa miehiä, jotka kunnioittavat ja suojelevat naisia
Väkivalta on yleistä kaikkialla maailmassa, ja jokainen yhteisö vastaa tavallaan tähän väkivaltaan.
Esimerkiksi Latinalaisessa Amerikassa "#NiUnaMas (Ei enää yhtäkään)" -tunnuksesta on tulossa aivan liian
tuttu.
Keväällä 2015 16-vuotias poikaystävä hakkasi kuoliaaksi 14-vuotiaan argentiinalaistytön, Chiaran ja hautasi
tämän puutarhaan. Tyttö oli tuolloin raskaana. Chiaran kohtalo on vain yksi yli 280:sta vuosittaisista
femicideistä eli naisenmurhista Argentiinassa, jossa lähes joka tunti kuolee 30 naista, yleensä läheisensä
surmaamana.
Argentiinan NNKY tarjoaa turvallisia tiloja, joissa naiset voivat keskustella sukupuoleen perustuvasta
väkivallasta. NNKY tarjoaa myös turvallisen tilan Buenos Airesissa, jossa nuoret voivat työskennellä, asua,
opiskella, jakaa ja kasvaa ystävällisessä ja turvallisessa ympäristössä.
Zeina, kolmen lapsen äiti Libanonista, on myös kokenut väkivallan vaikutukset omakohtaisesti. Hänen
miehensä on narkomaani, joka pahoinpiteli häntä fyysisesti, henkisesti ja seksuaalisesti joka päivä. Tämän
seurauksena hän kärsii psyykkisen ja fyysisen terveyden ongelmista. Hänen perheensä kieltäytyi
tarjoamasta hänelle suojaa, koska "naisen pitäisi pysyä miehensä kanssa, vaikka se maksaisi hänen
henkensä".
Zeina sai tietää Libanonin NNKY:n turvakodista, jossa hän sai sosiaalista ja psykologista tukea. Hän sai
takaisin ihmisarvonsa ja terveytensä. Hänestä tuli myös taloudellisesti omavarainen saatuaan osallistua
ammatilliseen koulutukseen yhdessä NNKY:n keskuksista.
On tärkeää muistaa, että terveys on olennainen osa meitä. Se on vahvasti henkilökohtainen kokemus.
Joskus on haastavaa hyväksyä niitä osia itsestämme, joita joskus vihaamme tai jotka saattavat aiheuttaa
meille epätoivoa. Terveyttä on myös suhteet Jumalaan ja lähimmäisiimme. Olemme terveitä, kun
kunnioitamme toisiamme, tuemme ja voimaannutamme toisiamme tasavertaisina sekä rakennamme
oikeudenmukaista rauhaa. Me valamme voimaa toisiimme olla niin vapaita kuin miksi meidät on luotu.
Mikä on kutsumuksemme? Tämän päivän raamatunlukukappaleessamme Mooses oli vielä Jumalan
antaman tehtävän varhaisessa vaiheessa, jossa hänen oli määrä johdattaa israelilaiset pois Egyptin
vankeudesta ja viedä heidät luvattuun maahan. Osa hänen koulutustaan tähän suureen tehtävän tapahtui
Midianin maassa, jonne hän pakeni faaraota sen jälkeen kun hän tajusi, että hänen henkensä voisi olla
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vaarassa. Emme tiedä, missä tämä maa sijaitsi, sillä midianilaiset olivat paimentolaisia. Kun eläimet olivat
laiduntaneet kaikki käytettävissä olevat kasvit, paimentolaiset siirtyivät muihin maihin, joissa oli vielä
laidunta.
Mooses törmäsi harharetkillään siinä maassa muutamiin paimeniin, jotka olivat ahdistelleet naisia.
Paimenet käyttivät maskuliinisuuttaan väärin. He halusivat päästää eläimensä juomaan vettä ensimmäisinä,
ja koska ne olivat voimakkaampia, he ahdistelivat naisia. Ehkä he tekivät tätä usein ja pääsivät siitä kuin
koira veräjästä. Mutta ei tällä kertaa. Mooses ei istunut vain katselemassa. Hän ryhtyi toimeen ja pelasti
naiset, auttoi heitä työssään ja lähetti heidät turvallisesti takaisin kotiin.
Emme tiedä, miten Mooses pelasti nämä naiset. Nuhteliko hän paimenia vai taisteliko hän heidän
kanssaan? Tiedämme, että Mooses oli rohkea. Hän asetti henkensä vaaraan. Näin paljon hän kunnioitti
naisia.
Mooseksen hurskaan luonteen osoitus johti hänet avioliittoon. Naisten isä Reuel (myöhemmin Jethro) tiesi
kuullessaan Mooseksen teosta, että Mooses olisi sellainen mies, jonka hän halusi naittaa tyttärelleen. Hän
tarjosi sekä kotinsa että tyttärensä Sipporan Moosekselle vaimoksi. Mooses oli nyt "Midianin pappi", kuten
appensa.
Tällä rohkealla teolla Mooses muuttui vieraalla maalla vaeltavasta kodittomasta muukalaisesta mieheksi,
jolla oli nyt uusi koti, uusi vaimo ja uusi perhe. Tämä on vain yksi esimerkki siitä, miten Jumala usein siunaa
miehiä, jotka kunnioittavat ja suojelevat naisia.

Kysymyksiä pohdittavaksi
1. Mitä tämän päivän mietteistä jäi mieleesi?
2. Miten tällä viikolla voin tukea jotakuta, joka on kokenut väkivaltaa?
3. Mitä voimme tehdä väkivallan ehkäisemiseksi?

Rukous
Jes. 32:16–18
Silloin autiomaassa asuu oikeus ja vanhurskaudella on majansa hedelmätarhojen keskellä.
Ja vanhurskauden hedelmänä on oleva rauha. Siitä kasvaa levollinen luottamus, turvallisuus, joka kestää
iäti.
Minun kansani saa asua rauhan niityillä, turvallisissa asuinpaikoissa, huolettomilla leposijoilla.

Siunaus
Aloittakaamme päivämme hymyilevin kasvoin ja pää koholla,
Hieman maankamaran päällä leijuen, tietäen, että ”minua rakastetaan”.
Antakoon tämä tieto voimaa meille kääntää maailma ylösalaisin ja jakaa rakkaus, jonka olemme saaneet.
Siunatkoon meitä rakastava ja hellä Jumala.
Aamen
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Päivä 5 Minulla on merkitystä – eri tavoilla
lahjakkaat ihmiset
1. Kor. 12.4–11
Armolahjoja on monenlaisia, mutta Henki on sama. Myös palvelutehtäviä on monenlaisia, mutta Herra on
sama. Jumalan voiman vaikutuksia on monenlaisia, mutta hän, joka meissä kaikissa kaiken vaikuttaa, on
sama. Hän antaa Hengen ilmetä itse kussakin erityisellä tavalla, yhteiseksi hyödyksi. Yhden ja saman
Hengen voimasta toinen saa kyvyn jakaa viisautta, toinen kyvyn jakaa tietoa, toiselle sama Henki suo uskon
voiman, toiselle parantamisen lahjan, joku saa voiman tehdä ihmeitä, joku profetoimisen lahjan, joku kyvyn
erottaa eri henget toisistaan, joku kielillä puhumisen lahjan, joku taas kyvyn tulkita tällaista puhetta.
Kaiken tämän saa aikaan yksi ja sama Henki, joka jakaa kullekin omat lahjansa niin kuin tahtoo.

Pohdinta: Meidät kaikki on luotu Jumalan kuvaksi
Tänään kokoonnumme juhlistamaan Pyhää Henkeä! Tänään kokoonnumme riemuitsemaan Jumalan
suuresta työstä! Tänään kokoonnumme iloitsemaan toinen toisistamme ja monipuolisista tuomisistamme
yhteisöillemme.
Miten ihanaa, että Jumala on luonut meidät kaikki omaksi kuvakseen. Miten mahtavaa, että on ihmisiä
jotka näkevät, heitä jotka kuulevat ja heitä jotka osaavat yhdistää sanoja kuviin ja ääniin. Koska, veljet ja
sisaret, Jumala on yksilöllisesti luonut jokaisen meistä.
Teillä on todella suuria lahjoja! Ja miten kauniilla tavoin voimme käyttää kaikkia näitä lahjoja, joita
löydämme lisääkin. Tässä ei ole mitään poikkeuksellista eikä liioiteltua.
Diane, nuori nainen Salomonsaarilta, vammautui sairastettuaan TB-aivokalvontulehduksen nelivuotiaana.
Hän liittyi NNKY:n Rise Up-ohjelmaan, jossa hän oppi, että hänellä oli oikeus saada äänensä kuuluviin
yhteisössään, seisoa ihmisten edessä ja sanoa, mitä haluaa.
"Aluksi ihmiset eivät oikein ymmärtäneet minua, mutta jatkoin silti. Jonkin ajan kuluttua ihmiset alkoivat
kunnioittaa minua, sillä puhuin luottavaisesti ja järkevästi asioista, jotka koskivat koko yhteisöä.”
"Kotimaassani ihmiset halveksivat vammaisia, mutta opittuani tietämään ihmisoikeuksista sanoin heille:
'Tiedän oikeuteni, tiedän mahdollisuuteni ja minulla on tehtävä aivan kuten kenellä tahansa muulla
ihmisellä tässä yhteiskunnassa’. Neuvoni on: Älkää lopettako ennen kuin he kuuntelevat teitä. Lopulta he
kyllä kuuntelevat teitä."
Jumala voi työskennellä ihmeellisillä tavoilla. Sitawa on mielenterveyskruusailija, joka matkustaa ympäri
Afrikkaa elävänä muistutuksena selviytymisestä raiskauksesta, epilepsiasta ja kaksisuuntaisesta
mielialahäiriöstä. Hän jakaa tietoa ja tukee ihmisten kykyä käsitellä jokapäiväiseen elämään ja
mielenterveysongelmiin liittyviä kysymyksiä. Hän ohjaa perustamaansa "My Mind, My Funk" -toimintaa,
joka tarjoaa mielenterveystietoa ja tukea Kenian ensimmäisenä ilmaisena mielenterveystukilinjana.
"Minulla ei ole mitään psykologian tai psykiatrian koulutusta lukuun ottamatta neuvontaistuntoja, joilla
kävin ”Basic Needissä” sekä traumankäsittelyn peruskoulutusta ”Global Trauma” -projektissa”, kertoo
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Sitawa. "Keskeytin aktuaarikoulun toisena opiskeluvuonna sairauteni vuoksi. Voin vakuuttaa, että minun
tärkein kokemukseni on 14 vuotta elämää raiskauksesta selvinneenä, jolla on epilepsian ja kaksisuuntaisen
mielialahäiriön diagnoosit. Sitä asiantuntemusta minä tarjoan kaikille.”
"Teen tätä, koska kun minut raiskattiin ja kun sain molemmat diagnoosini, toivoin, että olisi jokin
turvallinen tila, jossa ihmiset voisivat jakaa kertomuksiaan. Niistä voisi ammentaa voimaa mennä eteenpäin
ja hyödyntää avunantamisessa muille... Toivon todella, että koittaa päivä, jolloin mielenterveysongelmista
kärsivät afrikkalaiset perheineen löytäisivät tilan, jossa he voivat saada tietoa ja asianmukaista tukea. "
Sitawa on onnistunut osoittamaan maailmalle tärkeän totuuden: Hän on siunaus monille ja hän on
osoittanut suurta lahjakkuutta, jollaista monet eivät tajua omistavansa itsekin. Hänessä on jotain erityistä.
Ei kokemuksistaan tai "häiriöistään" huolimatta, vaan niiden vuoksi hän näkee ja kuulee sen, mitä muut
eivät. Hän pystyy puhumaan niille, jotka ovat olleet vastaavissa tilanteissa, ja käyttämään sanoja, joita he
tarvitsevat. Sanoja, jotka tarjoavat toivoa, voimaa ja toveruutta.
Tämä on erityisen tärkeää aikana, jona monet nuoret kaikkialla maailmassa pitävät mielenterveyttä
suurena haasteena, kuten NMKY:n Maailmanliiton ”Miljoona nuorten ääntä” -tutkimus osoittaa. Masennus,
muistinmenetys ja epilepsia ovat terveyskysymyksiä, jotka kansalliset terveyslaitokset ovat taipuvaisia
unohtamaan. Leimautumisen takia näistä asioista on vaikea löytää tietoa, palveluja ja tukea.
Posttraumaattisesta stressihäiriöstä sodan tai konfliktin vuoksi kärsivät ihmiset ovat vielä pahemmassa
tilanteessa. Tutkimus osoittaa, että aseellinen konflikti on tärkeä tekijä mielisairauksien synnyssä. Lisäksi
psyykkinen sairaus voi myös tehdä joistakin ihmisistä väkivaltaisia. Siksi NMKY:t ympäri maailmaa ovat
alkaneet yhä enemmän sisällyttää mielenterveysasioita terveyteen liittyviin toimintoihinsa ja palveluihinsa.
Olemme kaikki erilaisia. Meillä kaikilla on haasteita ja lahjoja. Kuitenkin Kristus antoi hyviä uutisia meille
kaikille. Poikkeuksia ei ole. Meidät kaikki on tehty Jumalan kuvaksi. Jumala on hyvä. Ja Jumala on luova –
Jumala ei koskaan lakkaa hämmästyttämästä, miten monella tavalla hän tuo meille toivoa.

Kysymyksiä
1. Mitä tämän päivän mietteistä jäi mieleesi?
2. Miten voimme tällä viikolla tavoittaa ja tukea jotakuta, jolla erilaista lahjakkuutta?
3. Kuinka me voimme yhteisönä tunnistaa erilaiset kyvyt ja vetää heidät mukaan toimintaamme?

Rukous
Antakoon uskollisen Luojamme rakkaus,
Haavoitetun Parantajan rauha,
Haastavan Hengen ilo,
Kolmiyhteisen Jumalan toivo ympäröidä ja rohkaista sinua.
Tänään ja iankaikkisesti. Aamen

Siunaus
Hengen kautta me uusiudumme. Henki haastaa meidät elämään Jumalan anteeksiantamina, iloisina
ihmisinä. Mene ja levitä muuttavaa voimaa. Aamen
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Päivä 6: Sinun käsiisi – lapsiavioliittojen
lopettaminen
Luuk. 11:33–36

Silmä on ruumiin lamppu

"Ei kukaan sytytä lamppua ja sitten piilota sitä. Lampunjalkaan se pannaan, jotta sisään tulevat näkisivät
valon. Silmäsi on sinun ruumiisi lamppu. Kun silmäsi on terve, koko ruumiisi on valaistu. Kun silmäsi ovat
huonot, ruumiisi on pimeä. Pidä siis varasi, ettei se valo, joka sinussa on, ole pimeyttä. Jos koko ruumiisi on
valaistu eikä mikään osa sinusta ole pimeänä, ruumiisi on kauttaaltaan valoisa, aivan kuin lamppu valaisisi
sinua loisteellaan."
Olkaamme niitä, jotka tuovat valoa yhteisöön, ja niitä, jotka nimeävät pimeän ja hoitavat kehon.

Pohdinta: Avatkaamme portit ja palakoon valomme
Samaan aikaan kun useimmat nuoret tytöt leikkivät, viisivuotias Maria Trinidad & Tobagosta tapasi tulevan
miehensä. Yhdeksänvuotiaana hän oli naimisissa ja 11-vuotiaana odotti ensimmäistä lasta – ensimmäisenä
hänen 25:stä raskaudestaan.
Trinidad ja Tobagossa laillinen naimaikä siviiliavioliittoon on 18 vuotta, mutta edelleen alle 12-vuotiaat tytöt
joutuvat naimisiin uskonnollisten poikkeussääntöjen nojalla. Itse asiassa tätä perinnettä jotkut
uskonnonjohtajat puolustavat voimakkaasti. Yhdellä heistä oli itsellään lapsimorsian vuosia sitten.
Trinidad ja Tobagon NNKY on vahva kaikkinaisen naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan nollatoleranssin
puolestapuhuja. Järjestö toteaa: "Lapsiavioliitto on törkeää tyttöjen ja nuorten naisten oikeuksien
polkemista, jolla on pitkäaikaisia kielteisiä vaikutuksia terveyteen ja hyvinvointiin. Se on eräänlaista
seksuaalista väkivaltaa nuoria tyttöjä kohtaan, jotka eivät ole vielä saavuttaneet sukukypsyyttä."
Jumala valaisee elämäämme luomakunnassa, Jeesuksessa, ja kaikilla tavoilla, joilla Jumala kohtaa meitä.
Tiedämme, miten evankeliumit ja kaikki Raamatun tekstit kertovat Jumalan kanssa kohtaamisesta.
Tiedämme, miten pitkälle Jumala menee, kun hän haluaa antaa karkotetuille maan, nostaa köyhät ja
kohottaa sorretut. Tiedämme miten hän arvostaa lapsia – tyttäret ja pojat ovat niin arvokkaita, että ne
tunnetaan Jumalan lahjoina. Vain pahimmille vihollisille annetaan rangaistukseksi tulevien sukupolvien
tuhoutuminen.
Silti, miksi ihmiset, perheet ja jopa yhteisöt antavat lapsensa pois kokemaan sellaista kurjuutta?
Veljet ja sisaret, Marian kohtalo on epäoikeudenmukainen. Hänen valonsa ei koskaan annettu loistaa. Tämä
on pimeyttä, joka meidän on nimettävä ja torjuttava, eikä vain Trinidadissa. Lapsiavioliittoperinnettä tapaa
kaikkialla maailmassa.
Köyhyys jättää vähän tilaa arvokkuudelle. Vielä pahempaa – se jättää paljon tilaa vatsoihin, joita on vaikea
täyttää. Perheissä, joissa on monta lasta, on helppo ratkaisu laittaa lapsia toisiin perheisiin hoidettavaksi
naittamalla tyttöjä.
Tällaisen tilanneratkaisun hinta vaan on liian korkea, ja se nuori tytär, lapsi, jota meidän pitäisi suojella,
maksaa laskun. Emme saa antaa sellaisen pimeyden laskeutua omaan ja tyttäriemme elämään!
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Sen sijaan Jumala kehottaa meitä puolustamaan toisiamme. Tehtävämme on muodostaa elämää suojelevia
perinteitä, sillä Jumala on lähettänyt Jeesuksen antamaan meille keinoja suojelemaan elämää.
Rakentakaamme yhteisöjä, joissa huolehdimme niin toisten lapsista kuin omistammekin. Voimme rakentaa
yhteisön, joissa on tilaa nimetä väärinkäytöksiä ja tilaa oppia ja kasvaa paremmiksi ihmisiksi. Katsokaamme
toisiamme ystävällisin silmin ja kädet valmiina auttamaan.
Älä menetä toivoa: "Eikä toivo ole turha, sillä Jumala on vuodattanut rakkautensa meidän sydämiimme
antamalla meille Pyhän Hengen. ” (Room. 5:5)
Tuokaamme valoa perheisiin ja yhteisöön. Julistakaamme kovaan ääneen sen, mikä on pimeyttä niin, että
se voidaan muuttaa. Ottakaamme toisiamme kädestä ja pitäkäämme huolta ruumiistamme. Olkaamme
lempeitä toisiamme kohtaan ja suojelkaamme yhdessä lapsia. Sillä Jumala loi meille kädet, jotta
palvelisimme maailmaa. Sydämiämme ympäröi Jumalan läsnäolo. Avatkaamme kaikki portit Jumalan
rakkauden tulva-aalloille.

Kysymyksiä pohdittavaksi
1. Mitä tämän päivän mietteistä jäi mieleesi?
2. Miten tällä viikolla voin nimetä pimeyden ja auttaa jonkun toisen valon loistamaan?
3. Miten voimme yhteisönä suojella lapsiamme ja huolehtia toisistamme paremmin?

Rukous
Rakastava Jumala, poista elämästämme väärä uskonnollisuus ja väärä luottamus ja riippuvuus asioista, joilla
emme tavoita toisia.
Opeta meitä pysymään rakkaudessasi. Aamen

Siunaus
Katso käsiäsi.
Katso ja kosketa hellyyttä.
Ne ovat Jumalan kädet maailmassa.
Katso jalkojasi.
Katso polku ja suunta.
Ne ovat Jumalan jalat maailmassa.
Kuuntele sydäntäsi.
Katso tulta ja rakkautta.
Ne ovat Jumalan sydän maailmassa.
Katso ristiä.
Katso Jeesusta, Vapahtajaamme.
Jumala itse on läsnä maailmassa.
Tämä on Jumalan maailma.
Me palvelemme Jumalaa tässä maailmassa.
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Hartauspäivä: Kaikki ovat Jumalan kuvia
Ehdotus ja ohjeistus hartaustilaisuuteen. Huomaa, että voit sijoittaa hartauden mihin viikonpäivään
tahansa.

Kokoontuminen – kutsu hartauteen
Avausmusiikin aikana Raamattu tai evankeliumikirjat tuodaan eteen ja asetetaan joko pöydälle tai
alttarille, jossa on kynttilöitä ja kukkia tai muita kristillisiä symboleita. Esilukija toivottaa
tervehdyssanoillaan kaikki tervetulleiksi.

Alkurukous
Pyydän vain jokapäiväistä rohkeutta.
Olemme kaikki vastuussa. Emme vahtijoina vaan elävänä prosessina.
Emme ole vielä perillä,
mutta en anna ajatusteni tuhota uskoani.
Innostus ja elämä ovat yhteydessä – on upeaa omistaa ne molemmat.
Luukas 15:3–7
Silloin Jeesus esitti heille vertauksen: "Jos jollakin teistä on sata lammasta ja yksi niistä katoaa
autiomaahan, niin totta kai hän jättää ne yhdeksänkymmentäyhdeksän, lähtee sen kadonneen perään ja
etsii, kunnes löytää sen. Kun hän löytää lampaansa, hän nostaa sen iloiten hartioilleen, ja kotiin tultuaan
hän kutsuu ystävänsä ja naapurinsa ja sanoo heille: 'Iloitkaa kanssani! Minä löysin lampaani, joka oli
kadoksissa.' Minä sanon teille: näin on taivaassakin. Yhdestä syntisestä, joka kääntyy, iloitaan siellä
enemmän kuin yhdeksästäkymmenestäyhdeksästä hurskaasta, jotka eivät ole parannuksen tarpeessa.”

Pohdinta
Jumala tarkoitti, että kaikki saisivat nauttia runsaasta maailmasta, jossa kaikille kuuluisivat naisten ja
miesten perusoikeudet ja ihmisarvo.
Me edistämme sukupuolten välistä tasa-arvoa, oikeudenmukaisuutta ja ihmisoikeuksia.
Mielestämme naisten ja tyttöjen tasa-arvon ja vaikutusmahdollisuuksien edistäminen ovat edelleen
etusijalla merkittävistä edistysaskelista huolimatta. Naisten enemmistön elämää leimaa edelleen
taloudellinen ja poliittinen syrjäytyminen, köyhyys ja väkivalta. Vaikka naiset antavat merkittävän
panoksen, yhteiskunta aliarvioi naisten potentiaalin ja taidot päättäjinä.
Monilta maahanmuuttajilta evätään oikeuksia ja palveluita, jotka taataan muille kansalaisille. Korostamme
tarvetta motivoida kaikki ihmiset yhteistyöhön lopettamaan väkivalta ja syrjintä käyttämällä välineenä
positiivista sukupuolitietoisuutta ja ihmisoikeuskoulutusta. Liikkeemme jatkavat selkeiden ja
tarkoituksenmukaisten ratkaisujen tarjoamista radikalisoitumista, jakautuneisuutta ja toivottomuutta
vastaan, jota miljoonat ihmiset kokevat päivittäin. Olemme kiitollisia kaikille kaikkialla maailmassa, jotka
auttavat rakentamaan yhteisöjä ja säilyttämään rauhan, oikeudenmukaisuuden ja yhteisymmärryksen.
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Rohkaisemme sinua viettämään aikaa pohdintojen parissa ja suosittelemme myös antamaan äänen näylle.
Rio de Janeiron olympialaisissa näky tasa-arvoisesta maailmasta näkyi viestissä: "Tässä olympiamaailmassa
olemme kaikki samanarvoisia".
Emme jätä ketään taakse. Vai jätämmekö?

Kysymyksiä keskustelua varten
1. Mitä tämän päivän mietteistä jäi mieleesi?
2. Miten voin tällä viikolla tavoittaa yhteisössämme olevan syrjityn tai aliarvostetun henkilön?
3. Miten voimme yhteisönä varmistaa, että otamme mukaan jokaisen jäsenen ja kohtelemme jokaista
arvokkaasti ja kunnioittaen?

Uskontunnustus
Juontaja: Me elämme Jeesuksen Kristuksen evankeliumista ja todistamme siitä sanoillamme ja teoillamme.
Kaikki: Me elämme Jeesuksen Kristuksen evankeliumista ja todistamme siitä sanoillamme ja teoillamme.

Juontaja: Kohtelemme eri uskontojen jäseniä kunnioittaen ja keskustelevasti.
Kaikki: Kohtelemme eri uskontojen jäseniä kunnioittaen ja keskustelevasti.

Juontaja: Sitoudumme rakentamaan ihmiskuntaa ja maailman rauhaa.
Kaikki: Sitoudumme rakentamaan ihmiskuntaa ja maailman rauhaa.

Juontaja: Etsimme näkyä yhtenäisestä maailmasta tavalla, joka on vahvempi kuin pelko tai itsekkyys.
Kaikki: Etsimme näkyä yhtenäisestä maailmasta tavalla, joka on vahvempi kuin pelko tai itsekkyys.

Juontaja: Asetamme luottamuksemme Pyhään Henkeen.
Kaikki: Asetamme luottamuksemme Pyhään Henkeen.

Kiitos- ja vuororukouksia
Nämä ovat saaneet innoituksensa materiaalista, jota on valmisteltu kullekin rukousviikon päivälle. Niissä
riemuitaan Jumalan vieraanvaraisuudesta meitä kohtaan, joka ilmenee Jeesuksessa Kristuksessa. Ne ovat
samalla pyyntörukouksia, joita yhdistää usko ja yhteinen todistus.
Auta meitä, rakas Jumala, että meistä ei tule osa ongelmaa salaamalla asioita ja katsomalla sormien läpi.
Rukoilemme sinua vapauttamaan kotimme sorrosta ja tekemään niistä paikkoja, joissa lapset kasvavat
tasavertaisiksi naisiksi ja miehiksi, joilla on terve itsetunto ja kunnioitus toisiaan kohtaan.
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Rakas Jumala, kiitos, että siunaat meidät elämän lahjalla ja ihmisarvolla.
Auta meitä edistämään maailman parantumista. Johda meidät toimimaan oikeudenmukaisesti, olemaan
toivon ja uudistuksen toimijoita.
Rukoilemme niiden puolesta, jotka kärsivät erilaisista ruumiin ja mielen sairauksista. Tee meistä tukikanavia
paranemiselle.
Johdata meidät toimimaan oikeudenmukaisesti, olemaan toivon ja uudistumisen välittäjiä.
Jumala, me panemme toivomme sinuun ja kiitämme Jeesuksen lupauksesta: "Katso, minä olen teidän
kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti."
Aamen

Musiikkia

Lähettäminen ilmaisee halumme pyytää Jumalan siunausta tähän päivään ja tulevaan.

Loppusiunaus

Jumalan siunaus
Jumalan ikuinen hyvä tahto
Jumalan shalom
Jumalan hurjuus ja lämpö
Olkoon meidän kanssamme ja meidän välillämme
Nyt ja aina
Aamen
Lähde: The New Women Included- a Book of services and Prayers by St Hilda Community 1996 ISBN 0-281-04950-5 U.K

Tai
Uskollisen Luojan rakkaus
Haavoitetun Parantajan rauha
Haastavan Hengen ilo
Kolmiyhteisen toivo
Ympäröiköön ja rohkaiskoon sinua
Tänään, tänä yönä ja iankaikkisesti.
Aamen
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