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RUKOUS
Jumala, kiitos elämän lahjasta. 
Kiitos, että loit ihmisen omaksi kuvaksesi. 
Loit meidät kuvasi kaltaiseksi – mieheksi ja naiseksi.

Kiitos Pojastasi Jeesuksesta Kristuksesta, joka kuoli ristillä puolestamme. 
Kiitos Jeesus, että kutsut meidät elämään yhteydessäsi. 
Kiitos Pyhästä Hengestä, joka kutsuu meitä toteuttamaan Jumalan tahtoa tässä maailmassa.

Herra, Sinun tahtosi on hyvä. Sinä olet valinnut ihmisen toteuttamaan hyvää tahtoasi.

Pyydämme oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa naisille ja tytöille, jotka tarvitsevat koulutusta, ihmisarvoista  
kohtelua ja turvatun toimeentulon. 
Pyydämme itsellemme rohkeutta seisoa kanssasisarina ja veljinä niiden rinnalla, joiden ääni ei kuulu tässä  
maailmassa.

Auta meitä tänään ajatuksin, sanoin ja teoin elämään kuvasi kaltaisina - Kristuksen rakkauden tähden.

Amen

Pastori Mayvor Wärn-Rancken, Finlands svenska metodistkyrka
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TUOKIO RAAMATUN ÄÄRELLÄ: Ruut
1 Siihen aikaan, kun tuomarit hallitsivat Israelia, tuli kerran nälänhätä maahan. Muuan mies Juudan Betlehemistä 
muutti silloin vaimonsa ja kahden poikansa kanssa siirtolaiseksi Moabin maahan. 2 Miehen nimi oli Elimelek, hänen 
vaimonsa oli Noomi, heidän poikansa olivat nimeltään Mahlon ja Kiljon, ja he olivat efratalaisia Juudan Betlehemistä. 
He tulivat Moabin maahan ja jäivät sinne asumaan. 3 Elimelek, Noomin mies, kuoli, ja Noomi jäi yksin molempien 
poikiensa kanssa. 4 Pojat ottivat itselleen moabilaiset vaimot; toisen nimi oli Orpa ja toisen Ruut. Kun he olivat asu-
neet siellä kymmenisen vuotta, 5 kuolivat myös molemmat pojat, Mahlon ja Kiljon, ja niin Noomi oli yksin menetet-
tyään sekä miehensä että poikansa. Noomi päätti lähteä miniöittensä kanssa kotimatkalle Moabin maasta, sillä hän 
oli siellä kuullut, että Herra oli huolehtinut kansastaan ja antanut sille hyvän sadon. (Ruut 1:1-6)

Kolme naista vaeltaa. He ovat jättäneet kaiken taakseen ja lähteneet etsimään parempaa elämää. Vanhempi nainen, 
Noomi, on jo kerran siirtynyt nälänhädän alta vieraaseen maahan. Hänen miehensä ja elättäjänsä on kuollut. Nyt 
hän on palaamassa takaisin maahansa ja kansansa luo. Hän uskoo ja toivoo, että Jumala antaa kansalle ruokaa. Muut 
kaksi naista ovat Ruut ja Orpa. He ovat Noomin miniöitä. Myös heidän miehensä ovat kuolleet. Miehet olivat heidän 
turvansa. Nainen ilman miestä on yksin ja puolustuskyvytön. Nämä kolme naista ovat selviytyneet pitämällä yhtä ja 
suojelemalla toisiaan.

Kun naiset ovat kävelleet jonkin matkaa, kääntyy Noomi miniöidensä puoleen: “Kääntykää takaisin ja palatkaa omaan 
maahanne, oman kansanne luokse. Minulla ei ole täällä enää mitään. Menen viettämään viimeisiä vuosiani kotimaa-
hani sukuni luo. Olen liian vanha synnyttämään poikia, jotka voisivat olla teidän miehiänne ja huolehtia teistä. Men-
kää nyt, ennen kuin kadutte. “

Noomin ääni on määrätietoinen. Hän on vanhempi nainen, jota nuoret naiset ovat oppineet kuuntelemaan ja kun-
nioittamaan. Noomi on auttanut Ruutia ja Orpaa huolehtimaan perheistään ja kotitalouksistaan. Hän on antanut 
hyviä neuvoja ja osallistunut, mutta myös pitänyt etäisyyttä, jotta nuoremmat naiset voisivat kehittyä ja tehdä omat 
päätöksensä. Hän on rakastanut heitä ja tehnyt kaikkensa, jotta he löytäisivät paikkansa. Nytkö hän aikoo hylätä hei-
dät, vai mitä hän oikein puhuu?

Noomi on miettinyt kauan ennen kuin puhui. Hän on punninnut puolesta ja vastaan. Miniät ovat vielä nuoria. Par-
haimmillaan he voivat löytää uudet miehet, mennä naimisiin, saada lapsia ja turvallisen tulevaisuuden. Noomi ei 
tiedä, mikä häntä odottaa, kun - tai jos - hän onnistuu pääsemään kotiin omaan maahansa ja kansansa luo. Mutta 
hän toivoo ja luottaa Jumalaan. Ruutilla ja Opralla ei ole yhteyttä hänen maahansa tai ihmisiinsä. Heidän olisi vaikea 
sopeutua ja löytää paikkansa siellä. “Parempi heidän pysyä oman kansansa luona”, ajatteli Noomi ja kääntyi.

Ruut ja Opra järkyttyvät Noomin sanoista ja alkavat itkeä. Lopuksi Orpa hyvästelee anoppinsa ja kääntyy takaisin taak-
seen katsomatta. Mutta Ruut ei. Hän seisoo Noomin edessä ja alkaa puhua, aivan kuin olisi valmistautunut pitkään. 
Hän ei ole valmistautunut.

Hän puhuu spontaanisti muistaessaan ensimmäisen kerran, kun hän tapasi anoppinsa. Karhean pinnan alta hän löysi 
naisen, josta tuli hänelle kuin äiti. Ruut muistaa, kuinka Noomi otti hänet perheeseen, opetti hänelle erityisen tapan-
sa leipoa ja valmistaa ruokaa. Miten hän näytti, mikä yrtti oli hyvä eri vaivoihin ja oireisiin. Ja keskustelut. Kuinka he 
olivat puhuneet pestessään pyykkiä, puhuneet lapsuudestaan, kuukautisongelmista ja miehen syleilyistä. He olivat 
jakaneet unelmansa, surreet miehiään yhdessä, muistuttaneet toisiaan Jumalan lupauksista kansalleen, tulevaisuu-
desta ja epävarmuudesta. Kaikki nämä muistot valtaavat Ruutin mielen hänen alkaessaan puhua.

Noomi kuuntelee sanomatta mitään. Aiemmin hän olisi löytänyt argumentteja ja ollut sanavalmis, kuten silloin, kun 
hän ja Ruut toisinaan riitelivät heidän miestensä vielä ollessa elossa. Nyt hänellä ei ole mitään sanottavaa. Hän vain 
kuuntelee nuorta miniäänsä tuskin tunnistaen tätä ja tämän päättäväisyyttä.

Nyt Ruut on päättänyt puheensa. Noomi avaa suunsa kuin jotain sanoakseen. Sen sijaan hän kääntyy jatkaakseen 
matkaansa. Kun Noomi kääntyy, osuu aurinko hänen kasvoihinsa. Ruut näkee Noomin silmien olevan tyhjät ja karvaan 
hymyn varjon pilkahtavan hänen kasvoillaan. Noomi suoristaa selkänsä ja jatkaa matkaa. Ruut seuraa päättäväisesti 
ja samassa tahdissa kuin paras ystävänsä. Jonkin ajan kuluttua Noomi tarttuu Ruutia kädestä, ja naiset jatkavat hiljaa 
matkaansa Noomin maata kohti ja hänen kansansa luo.

Noomilla ja Ruutilla on monia sisaria paossa tällä hetkellä maailmassa. Monet naiset ylittävät rajat etsien turvaa itsel-
leen ja lapsilleen. Maantieteellisiä rajoja voi olla, kun he matkustavat toiseen maahan, toiselle mantereelle. Monet 
naiset, kuten Ruut, ovat valmiita ylittämään luvattomia, näkymättömiä rajoja paetessaan sotaa ja nälänhätää. Ruut 
jätti maansa ja kansansa ja heidän Jumalansa, kun hän rakkaudesta anoppiinsa päätti seurata Noomia vieraaseen 
maahan. Hänen perheensä ja sukunsa voisi nähdä hänet petturina, onnenonkijana, opportunistina. Se, miten hänet 
otettaisiin vastaan Noomin maassa, oli myös epävarmaa. Ruut voidaan nähdä esikuvana naisille, jotka lähtevät pako-
matkalle. Kuten Ruutia, heitä ohjaavat ruoan ja mahdollisuuksien puute kotimaassaan. Kuten Ruutia, heitä ohjaavat 
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lojaalisuus ja rakkaus lähimmäisiään kohtaan. Kuten Ruut, heidän edessään on epävarma tulevaisuus. Kuten Ruut, 
monet naiset ovat valmiita oppimaan rakastamaan uutta maata, uutta kansaa, uutta kulttuuria ja kääntymään Juma-
lan puoleen, joka on luvannut huolehtia lapsistaan, antaa heille leipää, tulevaisuuden ja toivon.

Rukous

Jumala, rukoilemme kaikkien naisten ja tyttöjen puolesta, jotka, kuten Noomi ja Ruut, lähtivät matkaan toivoen 
löytävänsä ruokaa selviytyäkseen hengissä. Vaella heidän kanssaan kuin sinä kuljit kansasi kanssa aavikon läpi. Suojaa 
heitä kuten suojelit Hagaria ja Ismaelia, kun he olivat ilman vettä. Anna heille tulevaisuus ja toivo. Kiitos, että kohtaat 
kaikki naiset ja lapset turvallisella läsnäolollasi. Kiitos kaikille, jotka avaavat sydämensä ja kätensä paossa oleville nai-
sille. Anna meille myös voimaa, voimaa ja rohkeutta seisoa niiden lähimmäistemme rinnalla, jotka tarvitsevat apua ja 
tukea. Anna meidän olla sinun avoin sylisi niille, joilla on vaikeaa. Jeesuksen Kristuksen, Herramme kautta. Aamen.

Syyrian sodan seurauksena kasvava määrä maailman pakolaisista on naisia ja tyttöjä. Puolet heistä, jotka 
ovat paenneet Irakista, Afganistanista ja Syyriasta ovat naisia, joilla on lapsia. Monet ovat paenneet päästäkseen jo 
aiemmin Eurooppaan saapuneen miehensä luo. Vuonna 2016 maailman pakolaisista naisia ja lapsia oli 55 %.

Naiset ovat suuremmassa vaarassa pakoreiteillä miehiin verrattuna johtuen sukupuolensa haavoittuvasta asemasta 
yhteiskunnassa. Kun naiset lähtevät pakomatkalle on heillä suurempi riski joutua seksuaalisen väkivallan ja syrjinnän 
kohteeksi. Monet naiset kertovat joutuneensa pakosta myymään seksuaalisia palveluita maksaakseen matkustusasia-
kirjoista pakomatkalleen. Toiset joutuvat myymään seksiä selvitäkseen hengissä ja elättääkseen perheensä. Monet 
yksin matkustavat naiset ovat erityisen haavoittuvaisia ja raportoivat harvoin häirinnästä ja väkivallasta.

On tärkeää tehdä tunnetuksi ne riskit, joita naisten ja lasten pakomatkoihin liittyy, erityisesti pakolaiskeskuksissa, 
joihin naiset saapuvat. Tämä koskee kaikkea traumatisoitujen naisten neuvonnasta lastenhoidon järjestämiseen. Pula 
tulkeista pakolaisleireillä on myös suuri ongelma. Kun tulkki on käytettävissä, on kyseessä usein mies, ja se voi muo-
dostua naiselle esteeksi kertoa väkivallasta ja syrjinnästä. Resursseja tulisikin siksi ohjata haavoittuvaisessa asemassa 
olevien naisten tukemiseen koko turvapaikanhakuprosessin aikana.

Tietolähde: www.migrationsinfo.se

Pastori Jan Edström, Finlands Svenska Baptistsamfund
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ANSVARSVECKANS ANDAKT: Rut
På den tid då Israel styrdes av domare blev det en gång hungersnöd i landet. En man från Betlehem i Juda utvandrade 
då med sin hustru och sina två söner till Moab för att bo där en tid. Han hette Elimelek, hans hustru hette Noomi och 
hans båda söner Machlon och Kiljon; de var efratiter från Betlehem i Juda. De kom nu till Moab och stannade där. 
Men Elimelek, Noomis make, dog, och hon blev lämnad ensam med sina två söner. Dessa tog sig moabitiska hustrur; 
den ena hette Orpa, den andra Rut. När de hade levt där i ett tiotal år dog också Machlon och Kiljon, så att Noomi 
stod helt ensam, utan söner och utan man. Då bröt hon upp tillsammans med sina svärdöttrar för att vända hem från 
Moab. Där hade hon nämligen fått höra att Herren hade tagit sig an sitt folk och gett det bröd. Hon lämnade den 
plats där hon hade bott, och hennes två svärdöttrar följde henne. (Rut 1:1-7)

Tre kvinnor är på vandring. De har lämnat allt de haft bakom sig och gett sig av för att söka sig ett bättre liv. Noomi, 
den äldre kvinnan, har redan en gång flytt undan svälten till ett främmande land. Hennes man och försörjare är död. 
Nu vandrar hon tillbaka till sitt land och sitt folk. Hon tror och hoppas att Gud kommer att förse folket med mat. De 
två andra kvinnorna heter Rut och Orpa. De är Ruts svärdöttrar. Också deras män är döda. Männen var deras trygg-
het. En kvinna utan man är ensam och försvarslös. De tre kvinnorna har klarat sig genom att hålla ihop och skydda 
varandra. 

När kvinnorna gått en bit på vägen vänder sig Rut om till sina svärdöttrar. ”Vänd om och gå tillbaka till ert eget land, 
ert eget folk. Själv har jag ingenting kvar här mera. Jag går för att tillbringa mina sista år i mitt hemland hos min släkt. 
Jag är för gammal för att föda söner som skulle kunna bli era män och ta hand om er. Gå nu innan ni ångrar er.”

Noomi låter bestämd på rösten. Hon är den äldre kvinnan som de yngre kvinnorna lärt sig att lyssna till och respekte-
ra. Som svärmor har Noomi hjälpt Rut och Orpa att sköta familj och hushåll. Hon har kommit med goda råd och lagt 
sig i, men också hållit distans för att ge de yngre kvinnorna möjlighet att utvecklas och ta egna beslut. Hon har älskat 
dem och gjort allt för att de skulle hitta sin plats. Nu tänker hon överge dem, eller vad är det hon säger?

Noomi har funderat länge innan hon talat. Hon har vägt för och emot. Svärdöttrarna är ännu unga. I bästa fall kan 
de hitta nya män, gifta sig och få barn och en tryggad framtid. Noomi vet inte vad som väntar  henne när – eller om 
– hon lyckas ta sig hem till sitt eget land och folk. Men hon hoppas och litar på Gud. Rut och Opra har ingen tillhörig-
het där dit hon går, i hennes land eller folk. De skulle få de svårt att passa in och ta sig fram där. ”Bättre för dem att 
stanna kvar hos sitt eget folk”, tänker Noomi och vänder sig om. 

Opra och Rut blir chockade över Noomis ord och börjar gråta. Till sist tar Orpa farväl av sin svärmor och vänder om 
utan att se sig om. Men inte Rut. Hon står kvar, ställer sig framför sin svärmor Rut och börjar tala, precis som om hon 
skulle ha förberett sig länge. Det har hon inte. 

Orden kommer spontant när hon minns första gången hon träffade sin svärmor. Bakom den sträva ytan fann hon en 
kvinna som blev som en mor för henne. Hon mindes hur Noomi tog in henne i familjen, lärde henne sitt speciella sätt 
att baka och tillreda maten. Hur hon visade vilka örter som var bra för olika krämpor och symptom. Och samtalen. 
Hur de hade pratat när de tvättade kläder, pratat om sin barndom, om menstruationsbesvär och känslan att bli hållen 
av en man. De hade delat sina drömmar med varandra, sörjt sina män tillsammans, påmint sig om Guds löften till sitt 
folk, om framtiden, ovissheten. Alla dessa minnen sköljer över Rut när hon börjar tala. 

Noomi lyssnar utan att säga något. Förr skulle hon ha hittat argument och gett svar på tal, som när hon och Rut ibland 
grälade medan deras män ännu levde. Nu har hon ingenting att säga. Hon bara lyssnar på sin unga svärdotter, känner 
knappt igen henne och hennes beslutsamhet. 

Nu har Rut talat färdigt. Noomi öppnar munnen som för att säga något. Istället vänder hon sig om för att gå vidare. 
Samtidigt som Noomi vänder sig om träffar solen hennes ansikte. Rut ser att Noomis ögon är blanka och att skuggan 
av ett bistert leende skymtar fram. Noomi rätar på ryggen och går vidare. Rut följer efter, beslutsamt, och håller sam-
ma steg som sin bästa vän. Efter en stund tar Noomi Ruts hand och de går tysta vidare på väg mot Noomis land och 
folk. 

Noomi och Rut har många systrar på flykt i dagens värld. Många kvinnor korsar gränser i sökandet efter trygghet för 
sig och sina barn. Det kan vara geografiska gränser när de flyr till ett annat land, en annan världsdel. Många kvinnor 
är, som Rut, beredda att överskrida otillåtna, osynliga gränser på flykt undan krig och svält. Rut lämnade sitt land, sitt 
folk och deras gudar när hon av kärlek till sin svärmor valde att följa med Noomi till ett annat land. Hon kunde av sin 
egen familj och släkt uppfattas som en svikare, en lycksökare, en opportunist. Hur hon skulle bli mottagen i Noomis 
land var också osäkert. Rut kan ses som en förebild för kvinnor i vår värld som beger sig på flykt. Liksom Rut drivs de 
av brist på mat och möjligheter i hemlandet. Liksom Rut drivs de av lojalitet och kärlek till sina närmaste. Liksom Rut 
ger de sig iväg mot en osäker framtid. Liksom Rut är många kvinnor beredda att lära sig älska ett nytt land, ett nytt 
folk, en ny kultur och vända sig till en Gud som lovat ta sig an sina barn, ge dem bröd, en framtid och ett hopp. 
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Bön

Gud, vi ber för alla kvinnor och flickor, som likt Noomi och Rut begett sig iväg i hopp om att hitta mat för att överleva. 
Vandra du med dem, liksom du gick med ditt folk genom öknen. Beskydda dem som du beskyddade Hagar och Ismael 
när de var utan vatten. Ge dem en framtid och ett hopp. Tack för att du möter alla kvinnor och barn med din trygga 
närvaro. Tack för alla som öppnar sina hjärtan och händer för kvinnor på flykt. Ge också oss styrka, kraft och mod att 
stå upp för dem i vår närhet som behöver vår hjälp och vårt stöd. Låt oss tillsammans få bli dina utsträckta händer till 
dem som har det svårt. Genom Jesus Kristus vår Herre, amen.   

Sedan kriget i Syrien är allt fler kvinnor och flickor på flykt i vår värld. Hälften av de som flytt från Irak, Afgha-
nistan och Syrien är kvinnor med barn. Många av dessa har flytt för att återförenas med sina män som redan tagit sig 
till Europa. År 2016 utgjorde kvinnor och barn tillsammans 55 procent av alla människor på flykt i Europa. 

Kvinnor utsätts för större risker än män på flyktvägarna på grund av deras utsatta könsroller i samhället. När kvinnor 
förflyttar sig ökar riskerna för dem att bli utsatta för sexuellt våld och diskriminering. Många kvinnor beskriver hur 
de tvingats att sälja sexuella tjänster för att kunna betala för resedokument för flykten. Andra tvingas utföra sexuella 
handlingar för att överleva och för att kunna försörja sin familj. Många kvinnor som reser ensamma är särskilt utsatta 
och exponerade och rapporterar sällan övergreppen. 

Det är viktigt att öka kännedomen om de stora risker som finns för kvinnor och barn på flykt, inte minst i de flykting-
anläggningar dit kvinnorna anländer. Här handlar det om allt ifrån rådgivning för kvinnor som är traumatiserade till 
tillgång till barnomsorg. Avsaknaden av tolkar i transitlägren också ett stort problem. När det väl finns tolkar är det 
oftast manliga tolkar vilket ofta utgör ett hinder för att kvinnorna ska vilja berätta om övergrepp och diskriminering. 
Därför behöver mera resurser sättas in under hela asylprocessen för att stöda kvinnor i deras speciella utsatta situa-
tion. 

Faktakälla: www.migrationsinfo.se

Pastor Jan Edström, Finlands Svenska Baptistsamfund
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HARTAUS: Jumala kutoo
Tämä hartaus on laadittu soveltaen ja lainaten kansainvälisen naistenpäivän jumalanpalveluksen kaavaa julkaisusta Ur 
Djupen ropar vi – Andakt och gudstjänst med fokus på försoning, fred, miljö och rättvisa (Sveriges Kristna Råd 2003), 
s. 80). Hartauden pitäjä voi asettaa alttarille tai muulle näkyvälle paikalle esille käsityövälineitä (esim. kutimet, kan-
gaspuut), mutta hartauden voi toteuttaa myös ilman tämänkaltaista virikemateriaalia. Esimerkkilaulut ovat taizelaulu-
ja, ne voi vaihtaa omaan tilaisuuteen sopiviin yhteislauluihin.

ALKUMUSIIKKI TAI LAULU: Kuuntelemaan jää

ALKUSANAT

Jumala kutoo. Jumala itkee. Se luomakunnan kuvakudos, jonka Hän on kutonut ilolla, on katkottu, kulutettu puhki ja 
muutettu lumpuiksi, sen kauneus on revitty kappaleiksi väkivalloin. Jumala itkee. Mutta katso! Hän kerää murheem-
me lumput, kivun, kyyneleet, voimattomuuden, kaiken ne aiheuttaneet; julmuuden, alistamisen, näkymättömyyden, 
väkivallan, kuoleman. Jumala kutoo kärsivällisesti, sitkeästi huulillaan hymy, joka hohtaa kuin sateenkaari Hänen 
kasvoillaan, jotka kyyneleet ovat kastelleet. Jumala kutsuu meidät ojentamaan Hänelle elämämme ja kärsimyksem-
me lumput, kutsuu meidän istumaan Hänen Riemun kutimensa ääreen, kutomaan Hänen kanssaan Uuden Luomisen 
kuvakudosta.

LAULU: Me yössä kuljemme

SANA: HOOS. 11:1-4

LAULU: Mikään ei erottaa voi

EVANKELIUMI: LUUKAS 7:36-40

ESIRUKOUS, KYNTTILÖIDEN SYTYTYS

LAULU: Pois jääköön huoli

LÄHETYSSANAT

Syvin pelkomme ei ole että olemme riittämättömiä. Kavahdamme sitä että olemme loputtoman voimakkaita. Meidän 
valomme, ei pimeytemme pelottaa meitä eniten. 

Kysymme itseltämme, kuka minä olen kuvitellessani olevani älykäs, vaikuttava ja lahjakas Oikeastaan, jos et ole sitä, 
mitä sitten olet?

Olet Jumalan lapsi. Leikkiessäsi vähäpätöistä et paranna maailmaa. Ei ole mitään hienoa siinä, että teet itsesi pienek-
si, jotta muut eivät tuntisi oloaan epävarmaksi seurassasi. Synnyit tuomaan julki sisimmässäsi olevan Jumalan ih-
meellisen voiman. Se ei ole olemassa vain joillekin meistä, vaan meille kaikille. Kun annamme oman valomme loistaa, 
annamme huomaamattamme muille ihmisille luvan tehdä samoin. 

Kun vapautamme itsemme omasta pelostamme, vapautamme myös muita.

SIUNAUS

LOPPULAULU: Luota Jumalaan

Hartauden kääntänyt: koordinaattori Suvi-Tuulia Vaara, Suomen Ekumeeninen Neuvosto
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ANDAKT: Gud väver
Den här andakten är en bearbetning av internationella kvinnodagens gudstjänstförslag som återfinns i Ur Djupen ro-
par vi – Andakt och gudstjänst med fokus på försoning, fred, miljö och rättvisa (Sveriges Kristna Råd 2003), s. 80. Som 
sånger i andakten fungerar t. ex. sånger från Taizé.

INGÅNGSMUSIK ELLER SÅNG

INLEDNING

Gud väver. Gud gråter. Den skapelsens sköna gobeläng som Gud vävde med sådan glädje är stympad, sönderriven, 
förvandlad till trasor, dess skönhet är sliten itu med våld. Gud gråter. Men se! Gud samlar vår sorgs trasor, smärtan, 
tårarna, vanmakten, vållad av grymhet, förtryck, oseddhet, våld, död. Gud väver tålmodigt, uthålligt med ett leende 
som skimrar likt en regnbåge över ansiktet, randat av tårar. Gud inbjuder oss inte bara att fortsätta att ge åt Gud vårt 
arbetes och vårt lidandes trasor,  utan ännu mer att sätta oss inte Gud vid Jublets vävstol och väv tillsammans med 
Gud den Nya Skapelsens Gobeläng.

SÅNG

TEXT: HOS. 11:1-4

SÅNG

EVANGELIUM: LUK. 7:36-40

FÖRBÖN, LJUSTÄNDNING

SÅNG

AVSLUTNINGSORD

Vår djupaste rädsla är inte att vara otillräckliga.  Vår djupaste fruktan är att vi är omättligt kraftfulla. Det är vårt ljus, 
inte vårt mörker, som skrämmer oss mest.

Vi frågar oss själva: vem är jag, som tror mig vara briljant, storslagen och talangfull? Egentlige, om du inte är det – vad 
är du då?

Du är ett barn av Gud. Att du leker liten, förbättrar inte världen. Det är inget upplyst med att förminska sig själv, så 
att andra inte ska känna sig osäkra omkring dig. Du föddes till att manifestera Guds härlighet inom oss. Den finns inte 
bara i några av oss, utan i oss alla.  Och när vi låter vårt ljus skina,  ger vi omedvetet andra människor tillåtelse att 
göra detsamma.

När vi gör oss fria från vår egen rädsla, frigör vi automatiskt andra.

VÄLSIGNELSE

SÅNG
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TUOKIO RAAMATUN ÄÄRELLÄ: Onko naisilla opetuskielto seurakunnissa?
11.Naisen tulee kuunnella opetusta, hiljaa ja kuuliaisena. 12. Sitä en salli, että nainen opettaa, enkä sitä, että hän 
hallitsee miestä; hänen on elettävä hiljaisesti.

Raamattu käsittelee useassa kohdassa miehen ja naisen sopivaa käytöstä sekä seurakunnan että perheen keskellä. 
Yksi tällaisia jaksoja on Paavalin ensimmäisessä kirjeessä Timoteukselle. Toisen luvun alussa hän antaa ohjeita sekä 
miehille että naisille. (1.Tim.2:11-12)

Jakeessa 12 ohjeet kohdistuvat erityisesti naisille: ”Sitä en salli, että nainen opettaa, enkä että hän hallitsee mies-
tänsä”. Sanoma vaikuttaa päällisin puolin selkeältä: naisen ei tule opettaa seurakunnassa. Jakeet onkin varsin usein 
ymmärretty rajoittamaan naisen palvelumahdollisuuksia seurakunnassa: hänen ei tule opettaa, eikä hallita miestä, 
jotta mies voisi opettaa ja hallita häntä. Tämä helposti tehtävä johtopäätös vaatii kuitenkin kriittistä tarkastelua.

Raamattu on kirja, jonka tekstit on kirjoitettu historian saatossa erilaisiin tilanteisiin auttamaan, opettamaan ja 
varustamaan kunkin kirjoituksen vastaanottajia. Paavali kirjoitti tämän kirjeen Timoteukselle, jotta hän voisi auttaa 
seurakuntaa ja sen yksilöitä Jumalan mielen mukaiseen elämään. Nyt käsiteltävien jakeiden sisällön ymmärtämisen 
kannalta tärkeää onkin sitoa ne siihen tilanteeseen, joka kirjoitushetkellä vallitsi. Tämä auttaa meitä ymmärtämään, 
miksi Paavali kirjoittaa tällä tavalla. 

Sana ”hallita” tai ”vallita” on erityisen merkityksellinen Paavalin kehotuksen ymmärtämiseksi. Samalla kun naista 
kielletään hallitsemasta miestä, oletetaan Paavalin ohjeistavan tällaisen hallinnan kuuluvan miehelle. Onko tästä 
kuitenkaan kysymys?

Uuden testamentin kreikan kielisessä alkutekstissä sana ”hallita” esiintyy vain tässä kohdassa. Muualla antiikin kirjal-
lisuudessa se löytyy useasta kohdasta. Huomattavaa on, että antiikin teksteissä sitä ei käytetä lempeään, esimerkil-
liseen seurakunnan johtamiseen tai muuhunkaan seurakuntatyöhön liittyvän tehtävän hoitamiseen. Sen sijaan sillä 
usein kuvataan tilanteita, joissa ”hallinnan” seuraukset ovat toisen osapuolen kannalta vahingolliset. Hallitsevaan 
käyttäytymiseen liittyy dominointia ja alistamista, väkivaltaa tai pakottamista hallitsijan oman edun ja tavoitteen 
saavuttamiseksi.

Kyse ei ole siten sellaisesta hallinnasta, joka kielletään naisilta, jotta miehet voisivat sitä harjoittaa. Päinvastoin, ei 
mieskään saa hallita ja alistaa naista tällä tavalla. Kirkkoisä Johannes Krysostomos ohjeistaakin saarnassaan, että 
”miehen ei tule hallita vaimoaan.” 

Kyseessä on siten lähtökohtaisesti vääristynyt, omaa etua tavoitteleva ja toista alistava hallinta. Tämän Paavali yksi-
selitteisesti kieltää ja vääristymä tuli kitkeä pois niiden seurakuntien keskuudesta, joihin se oli päässyt pesiytymään. 
Syyt virheelliseen käytökseen olivat paikalliset ja vaativat välittömiä korjausliikkeitä. 

Vääristyneen hallinnan taustalla oli väärä opetus. Ensimmäisessä kirjeessä Timoteukselle Paavali mainitsee tästä 
useassa kohdassa. Heti alkutervehdysten jälkeen jakeissa 3-4 hän viittaa alueella vallinneisiin harhaoppeihin, samoin 
luvun 4 alussa ja luvun 6 jakeissa 3-5. Myös toisessa kirjeessään, luvun 3 jakeissa 6-7 Paavali mainitsee Timoteukselle 
talosta taloon kiertelevistä vääristä opettajista, jotka saavat erityisesti naisia pauloihinsa. 

Ensimmäisessä kirjeessään Paavali erityisesti ohjeistaa Timoteusta estämään väärien opetusten, myyttien ja suku-
luetteloiden leviäminen seurakunnan keskuudessa. Tämä edellytti myös sitä, että väärän opin vaikutuksen alla olleet 
naiset, jotka väärän opetuksen mukaisesti pyrkivät itsekkäästi hallitsemaan miestä ja opettamaan, tuli vaientaa. 

Apostolien tekojen luku 19 kertoo Paavalin toiminnasta Efesossa. Myöhemmin Timoteus johti seurakuntaa juuri tässä 
kaupungissa. Efesossa vaikutti voimakkaasti Artemis-kultti. Jumalattaren nähtiin suojelevan kaupunkia ja sen asukkai-
ta. Kansa turvautui Artemiin apuun huutaen: ”Suuri on efesolaisten Artemis” (Apt.19:28). Artemis-kulttiin liittyi oppi 
siitä, että nainen luotiin ennen miestä ja oli siksi miehen yläpuolella. Tämän opin paikalliset naiset olivat omaksuneet. 
Paavali korjaa tämän vääristyneen opin heti seuraavissa jakeissa: ”Sillä Aadam luotiin ensin, sitten Eeva” (1.Tim.2:13). 
Samoin kuin edellisten jakeiden kehotukset koskivat efesolaisia erityisesti, niin myös tässä kohdassa. Efeson tilanne 
edellytti, että nainen ei saanut opettaa, koska se sisälsi väärää oppia.

Lukemamme jakeiden taustalla on siten todellinen, Efeson seurakuntaa jäytänyt ongelma. Paavalin asettamalle kiel-
lolle oli selkeät syyt. Kuten koko kirje on vahvasti tilannesidonnainen, niin myös näissä jakeissa olevat käskyt ja kiellot. 
Tilannesidonnaisuus on keskeinen seikka jakeiden sanoman oikealle ymmärtämiselle. Vain siten oivallamme sen 
merkityksen meille. Tämän huomioiminen ohjaa meitä ymmärtämään jakeet niin, että Paavali ei muodosta kattavaa 
opetuskieltoa naisille kaikkina aikoina ja kaikkialla. Sensijaan hän vastuullisesti ohjeistaa Timoteusta johtamaan seu-
rakuntaa ja ojentamaan naisia, jotka olivat Artemis-kultin innoittamina nostaneet itsensä miehen yläpuolelle opet-
taen ja vääristyneesti dominoiden heitä.

Rehtori Timo Lehikoinen, Suomen teologinen opisto
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ANDAKT: Får kvinnan undervisa i församlingen?
Kvinnan skall ta emot undervisning i stillhet och alltid underordna sig. Att själv undervisa tillåter jag henne inte och 
inte heller att bestämma över mannen, utan hon skall hålla sig tyst och stilla. (1 Tim. 2:11-12)  

Bibeln talar ofta om hur män och kvinnor ska förhålla sig till varandra i församlingen och hemma. 

Ett de ställena är Paulus första brev till Timoteus där han i andra kapitlet ger anvisningar till både män och kvinnor. 

I vers 12 riktas uppmaningarna främst till kvinnan. ”Att själv undervisa tillåter jag henne inte och inte heller att be-
stämma över mannen.” 

Budskapet verkar första vara alldeles klart, kvinnan ska inte undervisa i församlingen. Verserna har rätt ofta tolkats så 
att kvinnans möjligheter att tjäna i församlingen är begränsade. Hon får varken undervisa eller bestämma över man-
nen. Istället ska mannen undervisa och bestämma över kvinnan. Den här tolkningen måste dock granskas kritiskt. 

Bibeln är en bok vars texter är skrivna i olika historiska situationer för att hjälpa, lära och utrusta textens mottaga-
re. Paulus skrev detta brev till Timoteus så att han skulle kunna hjälpa församlingen och dess medlemmar att leva i 
enlighet med Guds vilja. För att vi ska kunna förstå den aktuella texten är det viktigt att knyta an till den historiska 
situation som var aktuell då. Det här hjälper oss att förstå varför Paulus skriver så här. 

Orden ”härska” eller ”bestämma” över är särskilt viktiga för förståelsen av Paulus uppmaning. Samtidigt som kvinnan 
förbjuds att härska över mannen tänker vi kanske att Paulus ger rådet att mannen ska härska över kvinnan. Är det 
faktiskt det som det är frågan om?

I Nya testamentets grekiska grundtext förekommer ordet ”härska” bara vid detta tillfälle. Annars förekommer ordet 
ofta i antikens övriga litteratur. I antikens texter används inte ordet för att beskriva ett milt, exemplariskt sätt att leda 
församlingen eller för att allmänt beskriva församlingsledarskap. Istället beskriver det situationer när ”härskandet” 
skadar den andra parten. Till härskandet hör dominans och nedvärderande av den andra, våld eller tvång, allt för att 
tjäna den härskandes fördel och mål.  

Det handlar alltså inte om sådant härskande som kvinnor är förbjudna från för att männen ska få härska. Tvärtom, 
inte heller mannen får härska och förringa kvinnan på detta sätt. Kyrkofadern Johannes Chrysostomos undervisar i sin 
predikan att ”mannen får inte härska över kvinnan”.

Det är alltså fråga om en förvriden dominans som bara tjänar sitt eget syfte. Det är detta som Paulus entydigt för-
bjuder och som han uppmanar församlingarna att ta itu med och få bort. Orsakerna till detta felaktiga beteende var 
lokala och krävde omedelbara åtgärder. 

Det var felaktig undervisning som låg till grund för felaktig maktutövning. I första Timoteusbrevet talar Paulus om 
detta vid flera tillfällen. Direkt efter hälsningen i verserna 3-4 nämner han de villoläror som förekommer i området, 
och fortsätter i början av kapitel 4 och i kapitel 6 verserna 3-5. Också i 2 Tim. 3:6-7 nämner Paulus villolärare som går 
från hus till hus för att nästla sig in hos kvinnor.

I sitt första brev ger Paulus anvisningar till Timoteus om hur han kan förhindra att villoläror och annan falsk undervis-
ning sprids i församlingen. Det handlade om att få tyst på sådana kvinnor som fått falsk undervisning och som där-
med själviskt ville härska över och undervisa männen. 

I Apostlagärningarnas kapitel 19 berättar Paulus om sin verksamhet i Efesos, där Timoteus senare kom att leda en 
församling. I Efesos fanns en stark kult kring gudinnan Artemis som ansågs skydda staden och dess invånare. Folket 
sökte trygghet hos Artemis och ropade ”Stor är den efesiska Artemis” (Apg. 19:28). Artemiskulten lärde att kvinnan 
skapades före mannen och stod därför över mannen, något som de lokala kvinnorna hade tagit till sig. Paulus skriver 
om denna villolära så här: Ty Adam skapades först och sedan Eva (1 Tim. 2:3). Dessa verser rörde, liksom de tidigare, 
särskilt efesierna. Deras kvinnor undervisade villoläror och skulle därför förbjudas från att undervisa. 

Bakgrunden till de aktuella verserna är ett verkligt problem hos församlingen i Efesos. Det fanns en tydlig orsak till 
Paulus förbud. Dessa verser är liksom hela brevet mycket situationsbundna när det gäller bud och förbud. Bara på 
så sätt kan vi förstå textens betydelse för oss. Då inser vi också att Paulus inte förbjuder alla kvinnor i alla tider att 
undervisa. Istället ger han Timoteus vägledning i hur han kan leda församlingen och de kvinnor som inspirerade av 
Artemiskulten hade placerat sig själva över männen genom falsk undervisning och dominans. 

Rektor Timo Lehikoinen, Finlands teologiska institut
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HARTAUS: Ole muutos
VALMISTELUT: Ehdotus: Tärkein liturginen elementti on muutosta symboloiva pöytäliina, joka koostuu pienistä muo-
vinpaloista. Pöydän tai lattian päälle asetellun liinan keskelle asetetaan risti. 

AVAUSSANAT: Meitä kutsutaan työskentelemään Jumalan kansana paremman maailman puolesta, maailman, joka 
tarvitsee muutosta. Muutos tapahtuu, ei vain edustamiemme poliittisten ja yhteiskunnallisten liikkeiden välityksellä, 
vaan myös Jumalan läsnäolossa elämässämme.

RUKOUS

Juontaja 1: Herra, auta meitä ymmärtämään, minkä maassamme ja kulttuurissam-
me täytyy muuttua.
Juontaja 2: Jumala, auta meitä näkemään, minkä täytyy muuttua seurakunnissa ja 
järjestöissä, joihin me kuulumme.
Juontaja 3: Herra, auta meitä puhdistamaan mielemme ja erottamaan, mikä täytyy 
poistaa kokonaan ja mikä voidaan vielä pelastaa.
Juontaja 4: Jeesus Kristus, Ystävä ja Mestari, Jumalan Poika, näytä meille tie henki-
lökohtaiseen muutokseen ja anna meille voimaa muuttua.

LAULU

SYNNINTUNNUSTUS: Me keskitymme jatkuvasti naapurin ja lähimmäisen virhei-
siin. Tuomitsemme usein armottomasti toisia tuntematta kaikkia seikkoja. Emme huomaa, että meidän itsemmekin 
täytyy muuttua. Muutos alkaa omien virheiden huomaamisesta. Raamattu kutsuu virheitä synniksi, jotka erottavat 
meidät Jumalasta. Viettäkäämme hetki hiljaisessa meditaatiossa ja synnintunnustuksessa Jumalalle. Rukoilkaamme 
hiljaa mielessämme.

(Tänä aikana voi istua tai polvistua. Kun kohtuullinen aika on kulunut, tulee soololaulu tai instrumentaalinen soolo, 
joka kutsuu pohdiskeluun).

SYNNINPÄÄSTÖ: Jeesuksessa Kristuksessa olemme armahdetut. Jeesus on tie, totuus ja elämä. Hänessä ja vain 
Hänessä on täydellinen muutos. Hän auttaa meitä muuttumaan yksilöinä ja antaa meille voimaa yrittää muuttaa puo-
lueettomalla ja rehellisellä tavalla meitä ympäröiviä tukahduttavia sosiaalisia rakenteita, jotka syrjivät muun muassa 
maahanmuuttajanaisia työelämässä ja toimeentulon hankkimisessa.  
Herra sanoo: syntisi on anteeksiannettu.  Aamen.

LAULU

KUTSU POHDISKELUUN:

Juontaja 1: Tänä päivänä elämme raskaasti muuttuvassa maailmassa. Saastuminen, katastrofaaliset luonnonmullis-
tukset, sotien ja vainojen siirrättämät ihmisjoukot ja resurssien liikakäyttäminen kertovat siitä, miten tilanteemme 
voi muuttua radikaalisti. Tämän päivän teknologinen kehitys, erityisesti viestinnässä, oli vain fantasiaa esi-isillemme. 
Sosiaalisten verkostojen olemassaolo yhdistävänä tekijänä ja muutoksen välineenä on uusi elementti, jota ei ollut 
olemassa vielä muutamia vuosia sitten.

Juontaja 1: Kaiken tämän pitäisi saada meidät ajattelemaan inhimillisen ja kristillisen näkemyksen pohjalta muutok-
sen tarkoitusta. Meidän tulee aloittaa ymmärtämällä: muutos – mitä varten ja miksi?

Juontaja 2: Erityisesti nuoret naiset ja miehet ovat muutoksen välineitä. Heidän dynaamisuutensa ja kyky ottaa riskiä 
ihanteen tai vakaumuksen puolesta tekee heistä tarvittavien muutosten toteuttajia.

Juontaja 3: Nuoret naiset ja miehet ovat ihmiskunnan aarre. Usein tätä aarretta ohjaavat ja hyödyntävät ryhmät, jotka 
käyttävät hyväkseen nuorten älyä, kykyä ja voimaa, mutta myös kokemattomuutta johtamalla heitä etsimään muutos-
ta, joka ei ole yhteiseksi hyväksi vaan ainoastaan yksilön edun tavoittelua. Nämä muutokset ovat edesvastuuttomia 
ja haitallisia yhteiskunnalle. Ne ovat liiallisen individualismin tulosta, jossa etsitään henkilökohtaista hyötyä minkä 
tahansa muutoksen kautta.

Juontaja 4: Nuorille on suunnaton haaste olla muutoksen mestareita maailmassa, jossa epätoivo, tietämättömyys, 
mahdollisuuksien puute ja sortaminen tuhoavat inhimillisyyden ja johtavat sen väärälle polulle aina tuhon rajalle asti.

RAAMATUNLUKUA: ROOM. 12:1–8

”Jumalan armahtavaan laupeuteen vedoten kehotan teitä, veljet: Antakaa koko elämänne pyhäksi ja eläväksi, Juma-
lalle mieluisaksi uhriksi. Näin te palvelette Jumalaa järjellisellä tavalla. 2 Älkää mukautuko tämän maailman menoon, 
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vaan muuttukaa, uudistukaa mieleltänne, niin että osaatte arvioida, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää, hänen 
mielensä mukaista ja täydellistä. 3 Sen armon perusteella, joka minulle on annettu, sanon teille jokaiselle: älkää 
ajatelko itsestänne liikoja, enempää kuin on aihetta ajatella, vaan pitäkää ajatuksenne kohtuuden rajoissa, kukin sen 
uskon määrän mukaan, jonka Jumala on hänelle antanut. 4 Niin kuin meillä jokaisella on yksi ruumis ja siinä monta 
jäsentä, joilla on eri tehtävänsä, 5 samoin me kaikki olemme Kristuksessa yksi ruumis mutta olemme kukin toistemme 
jäseniä. 6 Meillä on saamamme armon mukaan erilaisia armolahjoja. Se, jolla on profetoimisen lahja, käyttäköön 
sitä sen mukaan kuin hänellä on uskoa. 7 Palvelutehtävän saanut palvelkoon, opetustehtävän saanut opettakoon, 8 
rohkaisemisen lahjan saanut rohkaiskoon. Joka antaa omastaan, antakoon pyyteettömästi; joka johtaa, johtakoon 
tarmokkaasti; joka auttaa köyhiä, auttakoon iloisin mielin.”

Juontaja 5: Jumalan työn päätarkoitus historiassa on ihminen. Tulemme Jumalasta ja meidän tulee vastata Juma-
lan kutsuun muuttua. Apostoli Paavali kehotti kirjeessään roomalaisille (Roomalaiskirje 12:1–8), että meidän täytyy 
muuttua uudistamalla mielemme. Antakaamme Jumalan Hengen muuttaa meidät, jotta voisimme muuttaa maail-
maa. Meitä kaikkia tarvitaan auttamaan naapureitamme, lähimmäisiämme sekä työ- ja opiskelutovereitamme poista-
malla eriarvoisuutta yhteisöjemme ja kirkkojemme avulla.
Juontaja 1: Olkaamme muutoksentekijöinä maailmassa ja yhteiskunnassa, jossa epäoikeudenmukaiset ja ahdistavat 
rakenteet ovat edelleen olemassa, koska vain silloin olemme uskollisia tehtävällemme.
Juontaja 2: Brasilialaisessa Uusi aika -laulussa sanotaan: Tänään Jumala kutsuu meitä yhdessä uuteen aikaan kulke-
maan. On aika muuttaa toimimattomat asiat, eikä kukaan pysty siihen yksin tai eristettynä. Siksi tule ja liity piiriin, 
sinä myös olet tärkeä. Enää emme voi uskoa, että kaikki on helppoa. Monet voimat aiheuttavat kuolemaa, kipua, su-
rua ja lohduttomuutta. Vahvistakaamme siis liittoamme. Voima, joka meissä saa elämän versomaan, elää ja armahtaa 
meidät. Jumala kutsuu meitä työskentelemään ja jakamaan rakkauttaan ja liittymään joukkoihinsa.
Juontaja 2: Näemme tässä kehotuksen toimia yhdessä ja yhteisössä, jossa jokaisella on paikkansa.

ESIRUKOUS (Mahdollisuus mainita eri esirukouksen aiheita)

Juontaja 3: Toivottomuus, kun asiat eivät olekaan muuttuneet ponnistelusta huolimatta, tekee meistä tunteettomia ja 
välinpitämättömiä ihmisiä. Argentiinalaisen piispan Federico Paguran laulu, johon on musiikin tehnyt Homero Perera, 
kutsuu meitä toivoon maailmasta, jossa tapahtuisi positiivisia muutoksia jokaiselle ihmiselle:

Tänään meillä on toivoa. Koska Hän tuli maailmaan ja historiaan, koska Hän mursi hiljaisuuden ja kärsimyksen, koska 
Hän täytti maailman armollaan, koska Hän oli valona kylmässä yössä, koska Hän syntyi pimeässä seimessä, koska Hän 
eli kylväen rakkautta ja elämää, koska hän avasi sydämen ja sydämiä ja teki iloisia sieluja, koska Hän tuomitsi ahneet 
kauppiaat ja haukkui pahat ja tekopyhät, koska Hän siunasi lapsia ja naisia ja torjui ylpeät, koska Hän kantoi kärsimys-
temme ristin ja maistoi ongelmiemme karvautta, koska Hän kärsi tuomiomme ja kuoli kaikkien kuolevaisten puolesta. 
Tänään meillä on toivoa, tartumme ongelmiin, koska aamunkoitto näki Hänen suuren voittonsa kuolemasta, pelosta 
ja valheista. Nyt mikään ei voi estää Hänen historiaansa tai Hänen iankaikkista valtakuntaansa. Tänään meillä on toi-
voa, tartumme ristiriitoihin, odotamme luottavaisina tulevaisuutta päällä maan. Tänään meillä on toivoa, tartumme 
ongelmiin, odotamme luottavaisina tulevaisuutta päällä maan. Odotamme luottavaisina tulevaisuutta päällä maan.

YHTEINEN RUKOUS (käsi kädessä, jos mahdollista)

Siunattu Herra ja Jumala, sinä olet Luoja. Tunnustamme Sinut elämämme Herraksi, rukoilemme, että valmistat meidät 
ja annat meille rohkeutta ja voimaa työskennellä muutoksen hyväksi.

Herra Jeesus Kristus: Olet esimerkki, jota saamme seurata, anna meille viisautta huomata ympärillämme kaikki, mikä 
täytyisi muuttaa, myös omassa elämässämme.

Pyhä Henki, elämän antaja, valmista meidät pääsemään irti virheistämme ja auta muita pääsemään irti omista vir-
heistään ja auta meitä tekemään osamme suuressa tehtävässä, joka on edessämme.

Herra, me huomaamme, että muutokseen rohkaiseminen on vaikea tehtävä, mutta samaan aikaan tiedämme, että 
Sinun kanssasi pääsemme mahtaviin saavutuksiin.

SIUNAUS

Kaikki: Herra, anna meille siunauksesi ja rauhasi, anna meille rakkautta siskojamme ja veljiämme kohtaan ja rohkaise 
meitä päättämään muuttaa kaikki, jonka täytyy muuttua alkaen meistä itsestämme.
Uudista minut, Herra Jeesus, en halua olla muuttumaton,
Uudista minut, Herra Jeesus, ole sydämessäni, koska kaiken mitä minulla on, täytyy muuttua.
Herra, koska kaikki mitä minulla on, tarvitsee enemmän Sinua. 
NNKY:n ja NMKY:n rukouksen ja maailmanyhteydenviikon 2013 aineistosta ja sen käännöksestä mukailtu hartaus 
teemalla ”Ole muutos” (Be the Change).
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HARTAUS: ”Kuinka monta leipää teillä 
on?”   

TERVETULOTOIVOTUS JA ESITTELY

Leipä kuuluu jokaiselle aterialle. Osoitamme vieraanvarai-
suutta tarjoamalla leipää tai pullaa kahvin tai teen kera. 
Naisten tekemä työ välittää heidän rakkauttaan niille, jotka 
syövät heidän leipomaansa tai työnsä ansioilla hankkimaan-
sa leipää.

On yhteinen häpeämme, että maailmassa on niin paljon 
nälkää. Leivän jakaminen on merkki yhteisestä vastuusta ja 
toivosta Kristuksessa.

Jeesus kysyi oppilailtaan: Kuinka monta leipää teillä on?

Sama kysymys kuuluu myös meille: Kuinka monta leipää 
meillä on?

LAULU Esim. virsi 59 tai laulu ”Me saamme kasvaa” (mol. 
Jaakko Löytty)

RUKOUS

Jumala, kuule kärsivien kansojen, maahanmuuttajien ja nais-
ten rukoukset suuren rakkautesi tähden.

Auta meitä löytämään yhteinen vastuumme uudelleen.

Suo, että toivomme näkyisi konkreettisina tekoina ja auta 
meitä iloon epätoivonkin keskellä.

Anna luottamusta Sinuun ja auta meitä näkemään kasvosi 
heissä, jotka tarvitsevat sinua eniten.

Opeta meitä elämään oikein. Tätä pyydämme Herramme 
Jeesuksen Kristuksen tähden. Aamen

KIITOS

I RAAMATUN TEKSTI 5.  Moos. 8: 7–10

Juontaja: Tämän Raamatun kohdan kertomuksen sanat 
saavat meidät kiittämään Jumalaa. Kiitämme kauniista 
maailmasta, eläimistä ja niin monista ihmeellisistä asioista, 
joita olet uskonut hoitoomme. Jumala, Luojamme, Sinä loit 
siementä tuottavat kasvit ja hedelmäpuut. Kiitämme viljasta, 
joka ruokkii kansat. Kiitämme Sinua miehistä ja naisista, jot-
ka väsymättä pyrkivät jakamaan leipää ja evankeliumia niin 
kuin alkuseurakunnassa.

LAULU Virsi 135

II RAAMATUN TEKSTI  1. Kun. 17: 8–16

Juontaja: Ylistämme Jumalaa leskestä, joka antoi viimeisen 
leipänsä muukalaiselle.

LAULU Esim. ”Lahjalaulu” (Jaakko Löytty)

SYNNINTUNNUSTUS

Herra, tunnustamme, ettemme ole valmiita jakamaan 
omastamme. Anna meille anteeksi, että olemme rikkoneet 
lähimmäisemme ihmisarvoa vastaan. Armahda meitä, kun 
käytämme väkivaltaa heikompiamme kohtaan ja sivuutam-
me heidän tarpeensa.
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Kaikki: Herra armahda! 

Esirukous: Rukoilemme köyhien, nälkäisten ja ahneuden uhrien puolesta. Opeta meitä olemaan myötätuntoisia kaik-
kia kohtaan, jotta kukaan ei jäisi osattomaksi maailman rikkauksista.  

Kaikki: Rakkauden Herra, näytä meille mitä meidän pitää tehdä.

Synnintunnustus 

Taivaallinen Isä, tiedämme, että varallisuus, jota olet meille anteliaasti suonut, ei ole reilusti jaettu. Suurin osa on har-
vojen käsissä. Tunnustamme, ettemme halua nähdä lähellämme olevaa epätasa-arvoa ja epäoikeudenmukaisuutta. 
Anna meille anteeksi, että suljemme silmämme, jottemme näkisi ja korvamme, jottemme kuulisi. Anna anteeksi, kun 
suljemme ovemme päästämättä sisälle ja kätemme antamatta mitään. Armahda meitä, Herra.

Kaikki: Herra armahda! 

Esirukous: Armollinen Jumala, niin monet elävät ahdistuneina, kun eivät tiedä miten ruokkisivat perheensä seuraa-
vana päivänä. Rukoilemme äitien puolesta, jotka lähtevät kauas etsimään elantoa ja jättävät lapsensa kotiin.

Kaikki: Herra, varjele heitä!

Synnintunnustus

Jumala, tunnustamme, että emme ole olleet valmiita jakamaan omastamme. Tunnustamme myös, ettemme ole 
valmiita luottamaan Jumalan lupauksiin. Meitä on siunattu yltäkylläisellä rikkaudella. Kuitenkin joudumme tunnusta-
maan, että olemme jakaneet vain vähän siitä, mitä armosta olemme saaneet.

Kaikki:  Herra, armahda meitä.

Esirukous: Jumala – isämme ja äitimme – rukoilemme armoa naisille, joita lyödään, kohdellaan huonosti ja rais-
kataan. Rukoilemme niiden puolesta, joilla on HIV ja AIDS, niiden puolesta jotka kaipaavat rakkautta. Rukoilemme 
pienipalkkaisten naisten puolesta, kodittomien puolesta ja niiden joilla ei ole tarpeeksi jauhoja ja öljyä jokapäiväisen 
leivän leipomiseen.

Kaikki: Herra, suojele heitä! 

Synnintunnustus

Rakas Isä, armahda meitä, että emme ole suojelleet meille ja tuleville polville elintärkeitä luonnonvaroja. Anna meille 
anteeksi mukautumisen synti, joka tekee meidät välinpitämättömiksi veljiemme ja sisariemme tarpeille.

Kaikki: Herra, armahda meitä.

Esirukous: Rukoilemme niiden lasten puolesta, jotka joka ilta käyvät nälkäisinä nukkumaan. Rukoilemme niiden 
naisten puolesta, jotka etsivät työtä, mutta eivät löydä. Rukoilemme sairaiden, kiusattujen, surullisten ja sorrettujen 
puolesta ja niiden puolesta, joiden omaiset ovat kadonneet. Kunpa meidän todistuksemme sanoin ja teoin ilmentäisi 
Sinun rakkauttasi maailmalle.

Kaikki: Armollinen Jumala, auta meitä palvelemaan. 

SYNNINPÄÄSTÖ

Lukijat 1-4 yhdessä: Jumala, tiedämme, että sinä olet meitä kohtaan armollinen. Sinä annoit köyhälle Sarpatin leski-
vaimolle tehtävän.  Hän uhrasi kaiken mitä hänellä oli. Hänen kertomuksessaan vakuutat, ettei jauho lopu ruukusta 
eikä öljy pullosta ehdy.  Samalla tavoin armosi ihmiskuntaa kohtaan ei koskaan ehdy, olemmehan nähneet sen Her-
ramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Aamen.

Yksi lukija: Herra, kuule rukouksemme, ja auta meitä kantamaan enemmän vastuuta nälkäisistä ja niistä jotka tekevät 
työtä rauhan ja oikeudenmukaisuuden puolesta. Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.

LAULU “Elämälle kiitos” (Violeta Parra, chileläinen lauluntekijä ja laulaja)

III RAAMATUN TEKSTI Mark. 6: 30–44  

Juontaja: Jeesus kysyi opetuslapsiltaan: Montako leipää teillä on? Jeesus kysyy tänäkin päivänä: Montako leipää sinul-
la on?

Lukija 1: Joillakin on monta leipää, mutta he eivät halua jakaa niitä sellaisten kanssa, joilla ei ole yhtään. 
Lukija 2: Joillakin on monta leipää, mutta he eivät ole keksineet tapaa jakaa niitä muiden kanssa.
Lukija 3: Joillakin ei ole muuta leipää kuin vanhoja leivän tähteitä, jotka muut ovat heittäneet roskiin.
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Lukija 4:  Ja monilla on tuskin lainkaan leipää, mutta kuitenkin jakavat vähästään.   
Juontaja: Jeesus käski opetuslapsiensa sijoittaa kaikki ihmiset istumaan ryhmittäin. 
Muodostakaa pieniä 3–4 hengen ryhmiä lähellä istuvien kanssa. Vastatkaa teeman kysymykseen: Montako leipää 
sinulla on? Mitkä ovat lahjasi? Mitä voit jakaa? (Antakaa ryhmäkeskustelulle aikaa.) Joka neljännellä tuolilla on kynä 
ja paperia. Kirjoittakaa ryhmässänne mainitut lahjat. (Antakaa kirjoittamiselle aikaa. Lukijat käyvät sitten keräämässä 
paperit ryhmiltä.) 

Juontaja: Jeesus otti leivät, mursi ne ja antoi palat opetuslapsilleen, ja nämä jakoivat ne kansalle. Samoin hän jakoi 
kaikkien kesken ne kaksi kalaa. Kaikki söivät kyllikseen. 
Lukija 3: Leipä, jonka Jeesus antoi opetuslapsilleen, yhdistyy hänen sanoihinsa: “Antakaa te heille syötävää!”
Lukija 2:  Kuten evankeliumissa, meilläkin on viisi leipää ja kaksi kalaa, ja paljon enemmän. Meillä on lahjoja ja kykyjä, 
joita olemme valmiit jakamaan. (Osoittaa lukijoita, jotka ovat keränneet paperit ryhmiltä.)
Lukija 1: (Lukee joitakin papereista.) 
On tärkeää tietää mitä meillä on. Meitä kutsutaan jakamaan omastamme. Jeesus Kristus antaa meille rohkeutta, 
ettemme väsyisi jakamaan leipäämme toisille.

Juontaja: Sanan Jumala, kiitämme tästä kertomuksesta, kiitämme todistajista, jotka välittivät sen neljälle evankelistal-
le ja voimasta, jonka se antaa meille kaikille jotka luemme ja kuuntelemme sitä. 

LAULU Esim. “Viisi leipää, kaksi kalaa” (Jouko Mäki-Lohiluoma) tai “Keskellä elämää” 

MIETISKELY TAI SAARNA

LAULU Virsi 501

Juontaja: Armollinen Jumala, kiitämme sinua rakkaudestasi, jonka tarjoat meille 

lahjana. Olet suonut meidän kokoontua tänään rukoilemaan yhdessä. Kiitämme sinua siitä, mitä olemme naisina ja 
miehinä. Nöyrästi annamme itsemme sinulle sellaisina kuin sinä meidät näet. Ota vastaan nämä uhrilahjat niiden 
sisariemme ja veljiemme hyväksi, jotka ovat eniten Sinun leipäsi tarpeessa. Sinun nimessäsi, Herramme ja Vapahta-
jamme, joka annoit itsesi ristinkuolemaan. Aamen.

PÄÄTÖS

Juontaja: Jumala tarjoaa maailmalle runsaan siunauksensa. Jeesus Kristus kutsuu meitä katettuun pöytään, josta 
riittää yllin kyllin leipää jokaiselle.

Uskon kautta olemme yhtä Jeesuksessa Kristuksessa. Jaamme ilomme ja surumme, unelmamme ja toiveemme. Ru-
koilemme yhdessä maailman kanssa ja maailman puolesta yhteisessä luottamuksessa, yhteydessä ja rakkaudessa.

Olemme Jumalan lapsia, sisaria ja veljiä Jeesuksessa Kristuksessa. Voimme tarttua toisiamme käsistä ja yhtyä rukouk-
seen, jonka Kristus itse meille opetti:

Isä meidän, joka olet taivaissa. Pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi,

myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille anteeksi 
velkamme, niin kuin mekin annamme anteeksi velallisillemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät 
pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.

HERRAN SIUNAUS

Herra siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra kään-
täköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan. (4. Moos.6:24–26)

LOPPULAULU Esim. ”Sinua siunata tahdon” (Matti Nikunen) tai ”Toisiamme siunaten” (Jaakko Löytty)

Tämä hartaus on Maailman rukouspäivän (MRP) 2011 Chilen MRP-työryhmän tekstistä ja Suomen MRP-komitean 
käännöksestä mukailtuna.  
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