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Herran rukous

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.

Suomen ekumeenisen neuvoston
1.2.1973 hyväksymä ekumeeninen sanamuoto
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He even makes the deaf to hear and the mute to speak
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Evankeliumi Markuksen mukaan 7:31-37

Jeesus lähti sitten taas Tyroksen seudulta
ja tuli Sidonin ja Dekapoliin alueen kautta Galileanjärvelle.

Siellä hänen luokseen tuotiin kuuro mies,
joka ei pystynyt kunnolla puhumaan,

ja häntä pyydettiin panemaan kätensä miehen päälle.
Jeesus otti hänet erilleen väkijoukosta,

pani sormensa hänen korviinsa,
sylkäisi ja kosketti hänen kieltään.

Sitten hän katsahti taivaalle, huokasi ja
sanoi kuurolle: "Effata." Se merkitsee: aukene.

Silloin miehen korvat aukenivat
ja hänen kielensä vapautui,

niin että hän puhui selkeästi.
Jeesus kielsi ihmisiä kertomasta tästä kenellekään,

mutta mitä enemmän hän heitä kielsi,
sitä enemmän he levittivät siitä tietoa.

Kaikki olivat ylen määrin hämmästyksissään
ja sanoivat: ”Hyvin hän on kaiken tehnyt.

Kuurot hän saa kuulemaan ja mykät puhumaan”.
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Älä vaikene!

Puhuminen hopeaa, vaikeneminen kultaa. Tämän opetuksen olemme saa-
neet pienestä pitäen ja usein tuntuu siltä, että oppi on mennyt perille hy-
vin, liiankin hyvin. Puhumme kyllä silloin, kun olisi aika vaieta. Puhumme
mielellään niistä asioista, jotka olisi syytä unohtaa tai sivuuttaa. Vai-
kenemme silloin kun puhuminen on vaikeaa ja silloin kun elämän vää-
ryydet oikeastaan huutavat meitä puhumaan.

Vuoden 2007 kristittyjen ykseyden rukousviikon aineiston on valmistellut
eteläafrikkalainen kristittyjen ryhmä. Viikon teema nousee evankeliumin
pohjalta: Kristus tekee ihmeitä, hän saa jopa kuurot kuulemaan ja mykät
puhumaan. Eteläisen Afrikan historiassa vaikenemisen kulttuuri on kiu-
sallisen tuttu rotusorron ajalta. Nykyään vaikeneminen Afrikassa liittyy
erityisesti HIV/Aids-epidemiaan. Rukousviikon valmisteluissa työryhmä
on rohkeasti nostanut esille tämän vaikean vaikenemisen ja pyrkii edis-
tämään kristittyjen ykseyttä avoimen ja todellisen vuoropuhelun kautta.
Tosiasioiden ei tule olla kristilliselle uskolle vieraita. Kristus on totuus.
Hänen seuraajinaan kristittyjen tulee etsiä totuutta. Siinä etsinnässä täy-
tyy kohdata avoimesti myös ihmisten elämään kuuluvat tosiasiat, niin
vaikeita ja surullisia kuin ne kulloinkin ovat.

Tämän aineiston johdatus teemaan on teksti, joka valaisee Afrikan tilan-
netta, sitä kärsimystä jonka keskellä monet afrikkalaiset ovat eläneet ja
elävät tällä hetkellä. Suomalaisesta näkökulmasta katsottuna tilanne on
jossain määrin toinen. Olemme säästyneet rotusorrolta eikä tilanne
HIV/Aidsin suhteen ole meillä läheskään sitä luokkaa kuin Afrikassa. Mut-
ta meillä on omat vaikenemisen ongelmamme ja kulttuurimme, ja monet
näistä puhumattomuuden ongelmista koskettavat myös kirkkoja ja kristit-
tyjä.

Vuonna 2007 vietetään Mikael Agricolan juhlavuotta. Tulee kuluneeksi
450 vuotta hänen kuolemastaan. Juhlavuoden tunnus on Oma kieli, oma
mieli. Puhumiseen tarvitsemme kieltä, ja helpoiten puhuminen onnistuu
äidinkielellä. Rukousta sanotaan uskon äidinkieleksi. Ekumeeninen ruko-
usviikko on meille annettu tilaisuus puhumiseen ja rukoukseen. Puhumi-
seen Jumalasta, puhumiseen kristittyjen ykseydestä, puhumiseen jopa
vaikeista asioista, rukoukseen Jumalan valtakunnan, Kristuksen kirkon ja
sen ykseyden puolesta.

Siirtyminen vaikenemisesta puhumiseen on tärkeä teema ekumenian nä-
kökulmasta. Tärkeä se on myös sananvapauden, uskonnonvapauden ja
yksityisen ihmisen sielunhoidon kannalta. Rukousviikko kutsuu meitä yh-
teyteen, rukoilemaan ja puhumaan suurista asioista.

Kristus tekee ihmeitä. Hän saa kuurot kuulemaan ja mykät puhumaan.

Siunattua rukousviikkoa toivottaen
Toimituskunta
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Merkittäviä aikoja ja hetkiä rukousviikon taipaleella

Noin 1740
Skotlannissa toimi helluntailiike, jolla oli yhteyksiä Pohjois-Amerikkaan. Liikkeen
julistukseen kuului rukous kaikkien kirkkojen puolesta ja niiden kanssa.
1820
Pastori James Haldane Stewart julkaisi kirjan kristittyjen yhteydestä, Hints for the Gen-
eral Union of Christians for the Outpouring of the Spirit.
1840
Isä Ignatius Spencer, katoliseksi kääntynyt pappi, ehdotti ykseyden rukousliittoa, Union
of Prayer for Unity.
1867
Anglikaanisten piispojen ensimmäinen Lambeth-konferenssi Lontoossa korosti päätös-
lauselmiensa esipuheessa rukousta ykseyden puolesta.
1894
Paavi Leo XIII rohkaisi viettämään helluntain aikaan rukousoktaavia ykseyden puolesta.
1900
Englannin kirkon pappi Spencer Jones piti apostoli Pietarin muistopäivänä (silloin 18.1.)
saarnan, jonka hän julkaisi myöhemmin nimellä England and the Holy See: An Essay
towards Reunion. Kirja edusti selkeästi Englannin kirkossa vallitsevaa korkeakirkollista
ajattelua, joka etsi läheisempää yhteyttä katoliseen kirkkoon. Spencer Jonesin ajatukset
herättivät myös amerikkalaisen anglikaanipapin, Paul James Wattsoin, joka toimitti Yh-
dysvalloisssa lehteä The Lamp. Wattson itse siirtyi myöhemmin katoliseen kirkkoon.
1907
Sepencer Jones teki esityksen, että apostoli Pietarin muistopäivää, joka silloin oli 18.
tammikuuta, vietettäisiin joka vuosi päivänä, jolloin keskityttäisiin julistamaan kirkon
ykseydestä katolisen kirkon yhteydessä. Wattson kehitti ajatusta edelleen: kahdeksan
päivän ajan, 18.-25. tammikuuta, rukoillaan kristittyjen yhdistymistä paavin yhteydes-
sä. Tammikuun 25. päivä on katolisessa liturgisessa kalenterissa apostoli Paavalin kään-
tymyksen muistopäivä.
1909
Rukousviikko sai paavi Pius X:n siunauksen. Myöhemmin paavi Benedictus XV kehotti
sen viettämiseen koko katolisessa kirkossa. Viikkoa alettiin viettää katolisessa kirkossa
ja eräissä anglikaanisissa seurakunnissa.
1926
Faith and Order -liike alkoi julkaista ehdotuksia kristittyjen ykseyden rukousviikon viet-
tämiseksi, Suggestions for an Octave of Prayer for Christian Unity.
1935
Ranskan katolisen Lyonin arkkihiippakunnan isä, myöhemmin monsignore Paul Coutu-
rier (1881-1953) innosti rukousviikon viettoon tavalla, jossa kenenkään ei tarvitse luo-
pua omasta perinteestään. Ajatuksensa hän esitti muun muassa teoksessaan Pour
l´Unité des Chrétiens. Arkkipiispansa tukemana hän innosti rukousviikon viettoon, jotta
”Herramme antaisi kirkolleen maan päällä sen rauhan ja ykseyden, jotka olivat hänen
mielessään ja hänen tarkoituksensa kun hän rukoili kärsimyksensä edellä, että he kaikki
olisivat yhtä”. Tälle perusajatukselle rakentunut rukousviikon vietto sai nopeasti kanna-
tusta kaikissa merkittävissä kirkkokunnissa. Isä Paul Couturier loi rukousviikkoliikkeen.
1941
Faith and Order -liike alkoi kehottaa kirkkoja viettämään yhteistä rukousviikkoa juuri
edellä mainitun rukousviikon muodossa.
1958
Unité Chrétienne, Lyon, ja Kirkkojen maailmanneuvoston Faith and Order -komissio
aloittivat yhdessä valmistaa aineistoa rukousviikkoa varten.
1964
Paavi Paavali VI ja Patriarkka Athenagoras I rukoilivat yhdessä Jeesuksen rukouksen
”että he olisivat yhtä” (Johannes 17:21). Vatikaanin II kirkolliskokouksen Dekreetti eku-
meniasta korostaa, että rukous on ekumeenisen liikkeen sielu ja kehottaa viettämään
rukousviikkoa.
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1966
Kirkkojen maailmanneuvoston Faith and Order -komissio ja Katolisen kirkon kristittyjen
ykseyden edistämisen sihteeristö (nykyisin neuvosto) aloittivat yhdessä rukousviikon
aineiston valmistelun.
1975
Aineisto ilmestyi ensimmäistä kertaa kansallisen työryhmän ehdotuksen perusteella.
KMN ja Katolisen kirkon kristittyjen ykseyden edistämisen neuvosto valmistelevat edel-
leen yhdessä aineiston.
2005
Aineisto ilmestyi englanninkielisenä edellä mainittujen tahojen yhteisenä julkaisuna.
Aikaisemmin se on ilmestynyt kahtena julkaisuna, vaikka sisältö on ollut sama. ”Pieni,
mutta tärkeä askel yhteisellä tiellä kohti Kristuksen kirkon ykseyttä”, kirjoittivat aineis-
ton esipuheessa piispa Brian Farrell Katolisen kirkon kristittyjen ykseyden edistämisen
neuvostosta ja pääsihteeri Samuel Kobia KMN:sta.

Rukousviikko Suomessa

Maassamme rukousviikkoa on alettu viettää 1940-1950-lukujen taitteessa pienessä
piirissä Helsingin Pohjoisessa ruotsalaisessa seurakunnassa (Norra svenska
församlingen). Suomen Yleiskirkollisen Toimikunnan (Suomen ekumeenisen neuvoston
edeltäjä) Faith and Order -jaosto julkaisi 1950-luvulla suomeksi Kristillisen yhteyden
rukousviikon aineistoa.
1963
Myllyjärven ekumeenisen keskuksen lehdessä Palava pensas esiteltiin rukousviikkoa.
Katoliset isät Robert de Caluwé ja Theodor Rohner innostivat rukousviikon viettoon.
1964
Rukousviikkoa vietettiin Helsingissä ja tapahtumat keskittyivät Helsingin Vanhankirkon
seurakuntaan, joka tästä eteenpäin usean vuoden ajan näytteli tärkeätä osaa rukousvii-
kon tilaisuuksien järjestämisessä. Kristittyjen ykseyden rukousviikon säännöllisen suo-
malaisen viettämisen katsotaan alkaneen tästä vuodesta.
1965
Helsingin lisäksi rukousviikkoa vietettiin myös Jyväskylässä ja seuraavina vuosina yhä
laajemmin eri puolilla Suomea.
1966
Vasta perustettu Suomen Ekumeeninen Seura (henkilöjäsenyyteen perustuva ekumee-
ninen yhdistys) ja Suomen ekumeeninen neuvosto ottivat yhdessä hoitaakseen rukous-
viikon aineiston toimittamisen suomeksi.
1979
Suomen ekumeeninen neuvosto suomensi ja toimitti rukousviikon aineiston. Neuvoston
vuonna 1975 perustetulla Paikallisen ekumenian jaostolla oli jo silloin toimittamisessa
tärkeä osa. Ekumeenisen Seuran toiminta oli päättynyt joulukuussa 1978.
1988-1994
SEN julkaisi rukousviikon aineiston sekä suomeksi että ruotsiksi. 1995 alkaen palattiin
aikaisempaan käytäntöön ja ruotsinkielisenä aineistona Suomessa käytetään Ruotsin
kristittyjen neuvoston (Sveriges Kristna Råd) toimittamaa aineistoa.
1990
Maamme valtiovallan määräämistä neljästä rukouspäivästä ensimmäinen sijoitettiin
pysyvästi Kristittyjen ykseyden rukousviikolle.
2004
Kristittyjen ykseyden rukousviikkoa oli vietetty säännöllisesti maassamme 40 vuotta.
Rukousviikon suomalaisen vieton 40-vuotisjuhlan merkeissä pidettiin Helsingin Vanhas-
sa kirkossa 18.1. ekumeeninen rukouspalvelus.
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Jänneväli 18.-25. tammikuuta

Rukousviikon ensimmäistä päivää, 18. tammikuuta, vietettiin katolisessa
kirkossa ennen vuotta 1960 tapahtunutta liturgisen kalenterin muutosta
apostoli Pietarin muistopäivänä. Paavi Johannes XXIII palautti 1960 apos-
toli Pietarin piispanistuimen juhlan alkuperäiselle paikalleen helmikuun
22. päivään. Näin Kristittyjen ykseyden rukousviikon ensimmäisellä päi-
vällä ei enää meidän aikanamme ole samaa muistopäivän merkitystä
kuin rukousviikkoperinteen alkutaipaleella.

Rukousviikon päätöspäivä on edelleenkin katolisessa liturgisessa kalente-
rissa Pyhän apostoli Paavalin kääntymyksen muistopäivä. Meillä yleisesti
käytössä olevan nimipäiväkalenterin nimistö pohjautuu perinteiseen län-
nen kirkon pyhimyskalenteriin. Apostoli Paavalin kääntymyksen muisto-
päivä näkyy tammikuun 25. päivän nimissä: tuolloin nimipäivä on Paa-
volla ja Paulilla. Suomenruotsalaisessa kalenterissa päivän kohdalla on
Paul ja saamelaisessa Bávval, Bávlos ja Bávva.

Suomen ortodoksisen kirkon nimipäiväkalenteri rakentuu pyhien ihmisten
ja tapahtumien muistopäivien pohjalle, samoin kuin läntinen nimipäivä-
perinne. Vuoden jokaisena päivänä vietetään useamman pyhän muistoa,
ja eri päivinä voi olla samannimisiä pyhiä. Yleensä muistopäivä on pyhän
ihmisen kuolinpäivä eli taivaallinen syntymäpäivä. Tunnetuimpien pyhien
muistoa voidaan viettää useampana päivänä, esimerkiksi kuolinpäivänä
ja pyhäksi kanonisoimisen päivänä. Nämä juhlapäivät voivat vaihdella eri
paikalliskirkoissa. Apostoli Pietaria ja Paavalia muistellaan heidän yhtei-
senä juhlanaan 29.6., perimätiedon mukaan apostoli Pietarin kuolinpäi-
vänä.
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Johdatus teemaan

”Kuurot hän saa kuulemaan ja mykät puhumaan” (Mark. 7:37)

Vuoden 2007 kristittyjen ykseyden rukousviikko yhdistää kaksi kristillisil-
le kirkoille ja kristityille esitettyä kutsua: kutsun rukoilla ja pyrkiä yhdes-
sä kristittyjen ykseyteen sekä kutsun vastata yhdessä inhimilliseen kär-
simykseen. Nämä kaksi velvollisuutta ovat lujasti kietoutuneita toisiinsa.
Molemmat liittyvät Kristuksen ruumiin tervehdyttämiseen. Rukousviikon
keskeisimmäksi tekstiksi on valittu parantamiskertomus.

Mark. 7:31-37 kertoo, kuinka Jeesus paransi miehen, joka oli kuuro eikä
pystynyt puhumaan kunnolla. Jeesus vei miehen erilleen väkijoukosta
kuunnellakseen häntä henkilökohtaisesti. Hän pani sormensa miehen kor-
viin, sylkäisi, kosketti hänen kieltään ja sanoi kuurolle: ‘Effata’. Se mer-
kitsee: aukene. Se on sana, jota joskus käytetään kristillisestä kasteesta.
Tässä julistetulla hyvällä sanomalla on monta ulottuvuutta. Kuten monis-
sa muissakin evankeliuminkohdissa myös tässä parantamiskertomukses-
sa kuulemme Herran myötätuntoisen vastauksen kärsimykseen ja avun-
tarpeeseen; se on elävä todiste Jumalan armosta. Palauttaessaan miehen
kuulon ja puhekyvyn Jeesus osoittaa Jumalan voiman ja tahdon eheyttää
ihmiset, täyttäen Jesajan profetian: “Silloin aukenevat sokeiden silmät ja
kuurojen korvat avautuvat, rampa hyppii silloin kuin kauris, mykän kieli
laulaa riemuaan” (35:5-6). Miehen kuulon palauttaminen salli hänen
kuulla Jeesuksen julistaman ilosanoman; puhekyvyn palauttaminen salli
hänen kertoa muille, mitä hän oli nähnyt ja kuullut. Kaikki nämä ulottu-
vuudet heijastuvat parantamista todistaneiden kommenteissa: “kuurot
hän saa kuulemaan ja mykät puhumaan” (jae 37), ja he olivat “ylen mää-
rin hämmästyksissään”.

Jeesuksen parantaman miehen tavoin kaikkien Kristukseen kastettujen
korvat ovat avautuneet evankeliumille. Ensimmäisessä kirjeessään apos-
toli Johannes puhuu toveruudesta, joka vallitsee niiden kesken, jotka
ovat vastaanottaneet ilosanoman: “-- minkä olemme kuulleet, minkä
omin silmin nähneet, mitä katselleet ja käsin koskettaneet, siitä me pu-
humme: elämän Sanasta” (1:1). Oli Herran tahto (Joh. 17), että ne, jotka
olivat hänen opetuslapsiaan – jotka olivat vastaanottaneet hänen viestin-
sä – olisivat yhtä keskinäisessä liitossa, jonka perustana oli hänen us-
konyhteytensä Isän ja Pyhän Hengen kanssa. Kristuksen ruumiina kirkkoa
kutsutaan olemaan yhtä; yhteisö, joka on kuullut ja nähnyt Jumalan ih-
meteot ja joka on lähetetty julistamaan niitä maan ääriin saakka. Kris-
tuksen ruumiina meitä kutsutaan yhdessä toteuttamaan hänen lähetys-
tehtäväänsä. Tehtävään kuuluu kärsivien ja apua tarvitsevien rinnalla
kulkeminen. Samoin kuin Jumala kuuli kansansa huudon ja tiesi heidän
kärsimyksensä Egyptissä (2. Moos. 3: 7-9); samoin kuin Jeesus vastasi
niille, jotka kutsuivat häntä, samoin kirkon tulee kuulla kaikkien kärsivien
ääni, vastata siihen myötätuntoisesti ja antaa ääni äänettömille.
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Yhdistämällä toisiinsa kirkon elämän ja tehtävän kaksi ulottuvuutta tä-
män vuoden kristittyjen ykseyden rukousviikko haluaa korostaa, että
pyrkimykset rukoilla ja etsiä kristittyjen ykseyttä sekä aloitteet inhimilli-
seen puutteeseen ja kärsimykseen vastaamiseksi liittyvät saumattomasti
yhteen. Sama Henki, joka tekee meistä sisaria ja veljiä Kristuksessa, an-
taa meille myös voiman ojentaa kätemme jokaiselle apua tarvitsevalle
ihmiselle. Sama Henki, joka toimii kaikissa pyrkimyksissä tehdä kristitty-
jen ykseydestä näkyvää, antaa voiman myös jokaiselle liikahdukselle
kohti maan kasvojen uudistamista. Jokainen inhimillisen kärsimyksen lie-
vittäminen tekee yhteydestämme näkyvämpää; jokainen askel kohti yk-
seyttä vahvistaa koko Kristuksen ruumista.

Umlazi

Kristittyjen rukousviikon teeman lähtökohtana ovat Etelä-Afrikassa lähel-
lä Durbania sijaitsevan Umlazin seudun kristillisten yhteisöjen kokemuk-
set. Vuosittain rukousviikon aineiston luonnos laaditaan tietyllä maantie-
teellisellä alueella; sen jälkeen se muokataan kansainväliseen käyttöön,
ennen kuin se jaetaan kautta maailman käytettäväksi paikallisesti. Tä-
män vuoden aineisto heijastaa paljon kärsimystä kokeneen kansan huo-
lenaiheita ja kokemuksia.

Umlazi perustettiin alun perin apartheidin aikana enemmistönä olleen
mustan väestönosan asuma-alueeksi. Rotusyrjinnän, työttömyyden ja
köyhyyden perintö asettaa yhä valtavia haasteita alueen väestölle, jolla
ei vieläkään ole tarpeeksi kouluja, terveyskeskuksia eikä asianmukaisia
asuntoja. Köyhyys ja työttömyys pitävät rikollisuusluvut korkeina ja nos-
tavat esille perheissä ja yhteisöissä esiintyvän pahoinpitelyn aiheuttamia
ongelmia. Mutta suurin haaste ihmisille vailla kunnollista infrastruktuuria
olevilla asuma-alueilla on HIV/aids. Arvioiden mukaan 50 prosenttia Um-
lazin asukkaista on viruksenkantajia.

Umlazin eri kristillisten yhteisöjen johtajat tapasivat äskettäin pohtiak-
seen, mitä he voisivat yhdessä tehdä vastatakseen kansansa suunnatto-
miin haasteisiin. Tässä tuli esille, että yksi nykyistä tilannetta vaikeutta-
va tekijä on leima, joka estää pahoinpitelyn tai raiskauksen uhreja tai
HIV-/aids-potilaita puhumasta avoimesti ongelmistaan. Kulttuurin määrit-
telemän normin mukaan seksuaalisuuteen liittyvistä asioista ei pidä pu-
hua. Zulun kielessä termi ubunqunu (alastomuus) tarkoittaa, että nämä
asiat ovat tabuja. Sen vuoksi monet epäröivät hakea apua, vaikka sitä
olisi saatavilla – usein paikallisten seurakuntien ekumeenisesti rahoitta-
mana – kuten neuvontaa, sielunhoitoa, kotiapua, kunnallista tukea ja
terveyskeskusten palveluja.

Sen valossa, millä sanallisilla ja sanattomilla tavoilla ihmisiä – erityisesti
nuoria – kehotetaan vaikenemaan ongelmistaan, Umlazin paikallisten
seurakuntien johtajat suunnittelivat ekumeenisen jumalanpalveluksen,
jonka keskeinen teema on hiljaisuuden rikkominen. Jumalanpalvelus ke-
hotti Umlazin nuoria keräämään rohkeutta puhua siitä, mistä ei puhuta,
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ja hakemaan apua ottaen huomioon, että vaikeneminen voi merkitä kuo-
lemaa.

Kehotus rikkoa hiljaisuus ulottuu myös Etelä-Afrikan ulkopuolisiin kirk-
koihin ja monille muille seuduille, joilla HIV/aids ovat vakava ongelma.
Yksikään maailmanhistorian sodista ei ole vaatinut yhtä monta ihmishen-
keä kuin aids. Vaikka monet järjestöt, alueet ja kirkot ovat pyrkineet aut-
tamaan HIV-/aids-pandemian runtelemia seutuja, eivät saadut tulokset
ole muuttaneet koetun tuhon mittasuhteita myönteisempään suuntaan.

Vuonna 1993 piispa Desmond Tutu muistutti viidennelle Faith and Order -
maailmankonferenssille, että apartheidin aikana kirkkojen johtajat oppi-
vat, että apartheid oli liian vahva hajaantuneelle kirkolle. Nyt, HIV-/aids-
pandemian ja muiden ihmisyyttä riistävien voimien kohdatessa on myön-
netty, että nekin ovat liian vahvoja hajaantuneelle kirkolle. Umlazissa on
yksi oikeustalo, yksi sairaala, yksi postitoimisto, yksi sairaalaklinikka,
yksi kaupparyhmittymä ja yksi hautausmaa heijastamassa ihmisiä koh-
taavaa suunnatonta haastetta. Tällä samalla asuma-alueella ihmiset –
miltei kaikki kristittyjä – pitävät kiinni kirjoituksista, jotka sanovat, että
meillä kaikilla on yksi ruumis, yksi Henki, yksi toivo, yksi Herra, yksi us-
ko,  yksi  kaste,  yksi  Jumala  ja  Isä  (ks.  Ef.  4:4-6).  Silti  on  monia  seura-
kuntia, jotka eivät ole keskenään täydellisesti yhtä, vaan ovat yhä ha-
jaantuneen kristikunnan ilmentymiä. Muista maista kautta sukupolvien
perinnöksi saatu hajaannus aiheuttaa Umlazissa kärsimättömyyttä ja tur-
hautumista. (Katso myös paikallisen valmistelutyöryhmän selostusta Ete-
lä-Afrikan tilanteesta).

Umlazin valmistelutyöryhmän jäsenen ja rukousviikon aineiston valmiste-
lusta vastaavan kansainvälisen työryhmän tapaamisessa pohdittiin kristil-
listen kirkkojen täyteen, näkyvään ykseyteen pyrkimistä sen valossa, mi-
tä Umlazin kristityt ovat kokeneet ja kuinka heitä kehotetaan rikkomaan
hiljaisuus, joka lannistaa ja eristää ihmiset kärsimyksiinsä. Yhdessä työ-
ryhmän jäsenet valitsivat Markuksen evankeliumin 7. luvun jakeet 31-37
rukousviikon keskeiseksi raamatunkohdaksi ja päätyivät raamatulliseen /
teologiseen viitekehykseen, joka keskittyy kuulemiseen, puhumiseen ja
hiljaisuuteen. Ne tarjoavat lähtökohdan sekä ykseyteen pyrkimiselle että
kristittyjen toiminnalle inhimillisen kärsimyksen lievittämiseksi. Jumalan-
palveluksessa ja kahdeksan päivän mietiskelyssä päätettiin säilyttää pai-
nopisteen kahtiajako puhumalla kaikissa teksteissä tarkoituksellisesti se-
kä inhimillisen kärsimyksen todellisuudesta että pyrkimisestä kaikkien
kristittyjen näkyvään ykseyteen.

Kahdeksan päivätekstiä

Ensimmäinen Mooseksen kirja alkaa Jumalan lausuessa luovan sanansa.
Kaaoksesta, hiljaisuuden rikkoen, nousee Jumalan sana. Se on toimiva
sana; sana, joka saa syntymään sen, mistä se puhuu; ja se puhuu elä-
mästä. Kun Jumala puhuu, luomakunta syntyy. Kun Jumala puhuu, ihmi-
set muotoillaan Jumalan kuviksi ja kaltaisiksi. Kun Jumala puhuu histori-
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assa, ihmisiä kutsutaan liittoon hänen kanssaan. Myös Johanneksen
evankeliumi alkaa Jumalan sanan lausumisella oikeaan aikaan, kun se
Uuden testamentin uskon ydintä julistaen ilmoittaa, että sana tuli lihaksi
ja asui meidän keskellämme (Joh. 1:14). Jeesus Kristus, lihaksi tullut Sa-
na, ilmaisee puheellaan Jumalan syvintä olemusta. Palvelutehtävässään
Jeesus puhuu monin tavoin, toisinaan jopa hiljaisuuden kautta (Pontius
Pilatuksen edessä). Aina Jeesuksen lausumat sanat ovat armon sanoja;
sanoja, jotka kutsuvat kuulijansa syvempään elämään, elämään yhtey-
dessä Jumalaan ja toinen toiseensa. Kaikkien niiden, jotka ovat kastetut
kolmiyhteisen Jumalan nimeen, on puolestaan julistettava tätä ilosano-
maa sanoin ja teoin. Ainoastaan Hengen voimasta kristityt kykenevät
kuulemaan Jumalan kutsun ja vastaamaan siihen.

Ensimmäinen, toinen ja kolmas päivä ilmaisevat tätä kolmiyhteistä viite-
kehystä.

Ensimmäinen päivä kutsuu mietiskelemään Jumalan luovaa sanaa, jon-
ka hän lausui alussa ja jota hän edelleen toistaa; sanaa, jota Jumalan
kuviksi luotuja kutsutaan kaiuttamaan heidän lausuessaan aktiivisen ja
luovan sanan nykypäivämme kaaoksen keskellä. Toisena päivänä poh-
ditaan, mitä merkitsee seurata Jeesusta Kristusta, lihaksi tullutta Sanaa,
joka saa kuurot kuulemaan ja mykät puhumaan. Kolmantena päivänä
mietitään Pyhän Hengen työtä kristittyjen elämässä, kun hän saa meidät
julistamaan ilosanomaa ja olemaan Kristuksen parantavan läsnäolon vä-
littäjiä kuunnellen niitä ja antaen äänen niille, jotka on vaiennettu tai jot-
ka eivät ole kyenneet kertomaan kokemastaan.

Ykseyden vaalimisen ja inhimilliseen kärsimykseen vastaamisen välinen
luontainen yhteys ilmenee selvästi Paavalin ajatellessa kirkkoa Kristuksen
ruumiina. “Meidät kaikki -- on kastettu yhdeksi ruumiiksi.” (1. Kor.
12:13). Kristus on tehnyt meistä yhtä. Hajaannuksemme jarruttaa ja hei-
kentää ykseyttä, mutta se ei tuhoa sitä. Koska kaikki kuulumme Kristuk-
selle, jokainen hänen ruumiinsa jäsen tarvitsee toista, ja sen on huoleh-
dittava muista jäsenistä. “Jos yksi jäsen kärsii, kärsivät kaikki muutkin
jäsenet” (jae 26). Neljäntenä päivänä kysellään, mitä Kristukseen yh-
tynyt yhteisö merkitsee; yhteisö, joka kulkee kaikessa kärsivien jäsen-
tensä rinnalla. Viidentenä ja kuudentena päivänä kehitellään syvem-
min Umlazin seurakuntien asettamaa teemaa, joka tähtää painostavan
hiljaisuuden rikkomiseen. Kärsivät jätetään usein kärsimään hiljaisuudes-
sa, eikä heidän myötätunnon ja oikeudenmukaisuuden toiveisiinsa vasta-
ta. On ollut aikoja, jolloin kristityt ja kristilliset kirkot ovat olleet vaiti,
kun niiden olisi tullut puhua; aikoja, jolloin ne eivät ole kyenneet anta-
maan mykille ääntä. On ollut aikoja, jolloin seurakuntien hajaannus on
estänyt meitä kuulemasta toisten tuskaa tai on jättänyt antamamme vas-
tauksen vaimeaksi, ristiriitaiseksi, tehottomaksi tai vaille lohtua (viides
päivä). Se on synti – eikä vähiten siksi, että kirkolle on annettu ääni,
viesti julistettavaksi, tehtävä toteutettavaksi. Eikä se ole hajaannuksen
viesti eikä ristiriitainen viesti.
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Pyhän Hengen elävöittämänä sen on oltava yksi, yhtenäinen ilmaisu; ilo-
sanoma Kristuksessa, jonka meille on antanut Kristus itse. Kristuksen
kautta meillä on armo rikkoa hiljaisuus. Kristuksessa olemme yhteisö,
joka on kutsuttu sanomaan kuuroille ja mykille “aukene”. Uskollisuuteen
ja yhtenäisyyteen johtava tie edellyttää, että kristityt pyrkivät rukoile-
maan sen ykseyden puolesta, jonka puolesta Kristus rukoili, ja että ha-
jaannuksemmekin keskellä opimme puhumaan yhteen ääneen, ojenta-
maan säälien kätemme yhtenä ruumiina, tehden julistamamme ilosano-
man lihaksi (kuudes päivä).

Kristuksen pelastava kuolema ja ylösnousemus ovat Jumalan ihmiskun-
nalle lausuman sanan ydintä. Seitsemäntenä päivänä pohditaan Kris-
tuksen ristiä Umlazissa ja muilla alueilla koetun kärsimyksen ja kuoleman
valossa. Eläessään kuoleman laaksossa, missä kärsimys on mittaamaton-
ta; keskellä hautausmaita, joissa vainajat usein haudataan päällekkäin,
Umlazin asukkaat tietävät ja ymmärtävät Kristuksen ristin lohduttomuu-
den. Uskossa he myös ymmärtävät, ettei Kristus ole vetäytynyt kauas
inhimillisen kärsimyksen taakasta. He ymmärtävät, että mitä lähemmäs
ristiä tulemme, sitä lähemmäs toisiamme pääsemme.

Syvällinen ylösnousemuksen julistus kaikuu näiltä samoilta hautausmail-
ta erityisesti silloin, kun kristityt kokoontuvat pääsiäisaamun ensi tuntei-
na rakkaidensa haudoille palavat kynttilät kädessään julistamaan, että
Kristus on noussut kuolleista; että hänessä kuolema on menettänyt val-
tansa (kahdeksas päivä). Kärsimyksen ja kuoleman keskellä, hajaan-
nuksen ja vastoinkäymisten keskellä pääsiäisen arvoitus kylvää siementä
toivosta, että kaikki painostava hiljaisuus on totisesti väistyvä; että erää-
nä päivänä jokainen kieli yhtyy tunnustamaan, että Jeesus Kristus on
Herra, Isän Jumalan kunniaksi (Fil. 2:11).

Yhteenveto

Tämän vuoden kristittyjen ykseyden rukousviikon keskeisin raamatun-
kohtamme, Mark. 7:31-37, huomauttaa, että Jeesus katsahti ylös taivaa-
seen ja huokasi ennen kuin paransi miehen. Paavalin kirjeessä roomalai-
sille kerrotaan, että Pyhä Henki rukoilee kanssamme sanattomin huo-
kauksin. Paavalin lause ilmaisee hyvin kaipuuta, jonka Henki kylvää sy-
dämiimme ja mieliimme. Se on kaipuuta kaikkien kristillisten kirkkojen
keskinäiseen, täyteen ja näkyvään ykseyteen; kaipuuta inhimillisen kär-
simyksen loppumiseen. Jumalanpalveluksen ja kaikkien kahdeksan päi-
vän rakenteelliseksi periaatteeksi olemme valinneet selvät viittaukset
siihen, että tarvitaan edelleen työtä ja rukousta kaikkien kirkkojen yk-
seyden saavuttamiseksi ja siihen, että on kuultava Umlazin ja muiden
seutujen ihmisten huudot, jotka kaikuvat taivaaseen saakka. Toivomme,
että tämän vuoden kristittyjen ykseyden rukousviikko auttaa rikkomaan
painostavan hiljaisuuden. Toivomme sen myös kiinnittävän huomion sii-
hen luontevaan yhteyteen, joka vallitsee kristittyjen ykseyteen pyrkimi-
sen ja sen puolesta rukoilemisen sekä sen työn välillä, johon kristittyjä
kansoja ja kirkkoja kutsutaan, niin että ne olisivat yhdessä työkaluja Ju-
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malan myötätunnon ja oikeudenmukaisuuden toteuttamiseksi maailmas-
sa.

Aineiston valmistelu

Aineisto sai nykyisen muotonsa kansainvälisen valmistelutyöryhmän ko-
kouksessa; työryhmän oli nimittänyt Kirkkojen maailmanneuvoston Faith
and Order -komissio ja Katolisen kirkon kristittyjen ykseyden edistämisen
neuvosto. Ryhmä kokoontui Ranskan Haute-Savoiessa sijaitsevassa
Château de Faverges’ssa; kiitämme sen henkilökuntaa taitavasta ja vie-
raanvaraisesta hengestä, jolla se tuki työtämme.

Aineiston luonnoksen laati ekumeeninen ryhmä, joka koostui Etelä-
Afrikan Umlazi-Bhekithemban maallikoista ja papeista. Se perustui eku-
meeniseen jumalanpalvelukseen, jota oli vietetty Umlazin Comprehensive
Technical High School -koulussa (COMTEC). Jumalanpalveluksessa (joka
järjestettiin koulun pyynnöstä) eri perinteitä edustavat papit ja maallikot
kokoontuivat yhteen tehdäkseen näkyväksi keskinäisen yhteytensä Kris-
tuksessa ja todistamaan yhdessä edessään haasteet, joita aikamme opis-
kelijat ja koko eteläafrikkalainen yhteiskunta kohtaavat. Paikallinen työ-
ryhmä valitsi myös koko viikon raamatuntekstit.

Kansainvälinen valmistelutyöryhmä esittää kiitoksensa Etelä-Afrikan pai-
kalliselle työryhmälle, johon kuuluivat:

Kaniikki L. L. Ngewu Pastori S. Mosia
Pastori Fr Thamisanqua Shange OGS W. L. Luthuli
Pastori Bruce Buthelezi R. Mauze
B. Buthelezi Zamimpilo HIV-/aids-projekti

(ammattihoitajat),
St Philip, Enwabi

Pastori Anton Mbili G. Phungula

Kansainvälinen työryhmä on kiitollinen isä Thami Shange OGS:Ille, joka
liittyi kansainväliseen valmistelutyöryhmään ja osallistui sen toimintaan
esitellen aineistoluonnoksen ja valmisteluprosessin; hän sai aineiston ja
Etelä-Afrikan paikallisen tilanteen elämään. Haluamme esittää kiitok-
semme myös Brakpanissa toimivan Highveldin hiippakunnan piispa David
Beetgelle ja Etelä-Afrikan Grahamstownissa toimivan College of the
Transfiguration -koulun kaniikki Livingstone Ngewulle, joka loi yhteydet
työryhmään ja toimi yhteyshenkilönä aineistoa valmisteltaessa.
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Ekumeeninen sanan jumalanpalvelus

Jumalanpalvelusehdotus on muunnelma Umlazin paikallisseurakuntien
suunnittelemasta nuorille suunnatusta jumalanpalveluksesta. Se alkaa
kehotuksella hiljaisuuteen - ei painostavaan hiljaisuuteen vaan sellaiseen,
joka sallii meidän hiljaisuudessa kuulla Jumalan äänen sekä maailman ja
sen kansojen tuskan. Liturgian tarkoitus on nostaa esille Johdatus tee-
maan -luvussa esitellyt pääaiheet, jotka keskittyvät Paavalin pohdintoihin
Kristuksen ruumiista 1. Korinttilaiskirjeen 12. luvussa ja parantamistapah-
tumaan Markuksen evankeliumin 7. luvun jakeissa 31-37. Etelä-Afrikan
jumalanpalveluskäytäntöä heijastaen ohjelmarunko tarjoaa mahdollisuu-
den vertauskuvallisiin toimintoihin, todistuspuheenvuoroihin ja paranta-
misrukouksiin, jotka voidaan toteuttaa jumalanpalveluksen aikana. Näin
tarjotaan erilaisia keinoja sisällyttää seurakunnan rukouksiin ne paikal-
lisyhteisön jäsenet, joiden ääntä ei kuulla tai jotka kärsivät. Esirukoukset
virtaavat kolmiyhteyden viitekehyksestä kooten yhteen rukoukset kristit-
tyjen ykseyden puolesta ja niiden puolesta, jotka paikallisella tai kansain-
välisellä tasolla ovat kaikkein eniten avun tarpeessa.

Jumalanpalvelusjärjestys
“Kuurot hän saa kuulemaan ja mykät puhumaan”(Mark. 7:37)

Johtaja: J
Lukija: L
Kaikki: K

Tervetulotoivotus ja jumalanpalveluksen esittely

J: Rakkaat ystävät Kristuksessa, olemme saman ruumiin jäseninä ko-
koontuneet yhteen kuulemaan, mitä Jumala tahtoo meille sanoa paitsi
sanansa kautta myös hiljaa kärsivien veljiemme ja sisartemme kautta.

Tänä vuonna Etelä-Afrikan kristityt, jotka elävät erityisen vaikeassa
paikallisessa tilanteessa, ovat tunteneet pakottavaa tarvetta kutsua meitä
rikkomaan hiljaisuuden Kristuksen nimessä - kaikenlaisen inhimilliseen
kärsimykseen kätkeytyvän hiljaisuuden.

Eikö tästä viestistä tule vielä voimakkaampi ja profeetallisempi, jos
se nousee eri kirkkokuntiin kuuluvilta kristityiltä, jotka puhuvat ja toimi-
vat yhdessä?

Kristityt, jotka olemme kokoontuneet tähän jumalanpalvelukseen;
kuulkaamme, kun Herra kutsuu meitä:

tiedostamaan syyllinen hiljaisuutemme äärimmäisen kärsimyksen
edessä ja yhdessä katumaan;

rukoilemaan Jumalan siunausta kaikille ja erityisesti niille, jotka
kärsivät ja tulevat torjutuiksi kuten Kristus;
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korottamaan äänemme yhdessä niiden puolesta ja kanssa, joilla ei
ole ääntä, jotta voisimme yhdessä todistaa Kristuksesta, joka sai kuurot
kuulemaan ja mykät puhumaan.

Virsi/laulu

Ehdotus on, että Taizén tai Ionan perinteen tapaan lauletun virren tai lau-
lun alkaessa neljä nuorta kantaa sisälle suuren ristin ja asettaa sen latti-
alle; näin luodaan sopiva ilmapiiri seuraavaksi tulevalle hiljaiselle hetkel-
le. Nuoret voivat jäädä seisomaan ristin ympärille hiljaa rukoillen. Laulu
johdattelee hiljaisen hetken esittelyyn. On myös mahdollista johdattaa
seurakunta hiljaiseen hetkeen musiikilla.

Johdatus hiljaiseen hetkeen

J: Hiljentykäämme Jumalan eteen...hiljentäkäämme sisimpäm-
me...avaten sydämemme kärsivien sisartemme ja veljiemme hiljaisuudel-
le: “Jos yksi jäsen kärsii, kärsivät kaikki muutkin jäsenet” (1. Kor.
12:26).

Avatkoon tämä hiljaisuus korvamme ja luokoon yhteyden niihin,
joiden ääntä emme kuule sen takia, että he ovat vaiti tai heidät on vai-
ennettu. Kuulkaamme Kristuksen kutsu, niin ettemme jää kuuroiksi. Hän
opettaa, että meidän tulee antaa itsellemme mahdollisuus kokea toisten
kärsimys siten kuin hän koki, kantaen yhteinen vastuumme.

Hiljaisuus.

Virsi/laulu
Yksinlaulaja esittää uudelleen hiljaiseen hetkeen johdattaneen laulun lau-
laen vähitellen voimakkaammin. Sen jälkeen koko seurakunta yhtyy sii-
hen.

Rukous:

J: Oi Jumala, joka hallitset taivaallisessa kirkkaudessa, sinä olet rik-
konut hiljaisuuden Sanasi, Jeesuksen Kristuksen ilmestymisessä; hänen,
joka tuli sinun hiljaisuutesi sydämestä ja oli kätkössä tämän maailman
ruhtinaalta.

Avaa silmämme, jotta voisimme nähdä Jeesuksen; tähden, joka
hälventää varjomme;

Avaa korvamme, jotta voisimme kuulla miljoonien ihmisten hiljai-
suuden vaimentamat äänet, jotka tämän katoavan maailman koetukset ja
kärsimykset ovat vaientaneet.

Avaa sydämemme, jotta voisimme oppia vastaamaan keskuudes-
samme kärsivien tuskaan, niin kuin Betanian nainen voiteli hajuvoiteella
Jeesuksen jalat ja niin kuin Simon kyreneläinen valittamatta kantoi Poi-
kasi ristiä, pysyen vaiti häntä vastaan hyökänneiden edessä.
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Yhteen kokoontuneina rikomme hiljaisuuden rukoilemalla sen ruko-
uksen, jonka Jeesus meille opetti.

K: Isä meidän

Jumalan sana

1. Samuel 1:1-18. Hanna, surun ilmentymä
(Neljä lukijaa: yksi lukee kerrontaosuuden, toinen Elkanan, kolmas Han-
nan ja neljäs Eelin sanat).

Psalmi 28:1-2; 6-9. Herra, -- kallioni. Älä ole vaiti, kun puhun sinulle!
(lukija)

1. Kor. 12:12-29. “Jos yksi jäsen kärsii, kärsivät kaikki muutkin jäsenet”
(Halleluja: laulettuna)

Mark. 7:31-37. Kristus saa kuurot kuulemaan ja mykät puhumaan.
(Läsnä olevat lapset ja nuoret voivat esittää Mark. 7:31-37:n pantomiimi-
na. Parantamistapahtuman voi esittää myös tanssimalla).

Saarna

Uskontunnustus

Synnintunnustus - synninpäästö - rauhanmerkki

J: Jumala on valmiimpi antamaan syntimme anteeksi kuin me olem-
me niitä tunnustamaan.

Tulkaamme siis Jumalan eteen tunnustamaan syntiemme paino.
Eikö Jeesus ole luvannut antaa leponsa niille, joiden taakka on raskas?
Ilmaiskaamme mekin hänelle, kuinka kärsimme nähdessämme seurakun-
tiemme synnin; seurakuntien, jotka ovat yhä liian hajaannuksissa voi-
dakseen tulla voimallisesti auttamaan heikkoja, vähäisiä ja äänettömiä,
jotka ovat Pojallesi Jeesukselle niin rakkaita:
“Minun oli nälkä, mutta te ette antaneet minulle ruokaa. Minun oli jano,
mutta te ette antaneet minulle juotavaa. Minä olin koditon, mutta te ette
ottaneet minua luoksenne. Minä olin alasti, mutta te ette vaatettaneet
minua. Minä olin sairas ja vankilassa, mutta te ette käyneet minua kat-
somassa.” (Matt. 25:42-43)

Ihmiset voivat tuoda alttarille esineitä, kuvia, valokuvia tai piirroksia ha-
vainnollistamaan tilanteita, joissa paikallisseurakuntien kristityt ovat ol-
leet vaiti - välinpitämättömiä tai kyvyttömiä puhumaan yhteen ääneen ja
toimimaan yhdessä - kun heidän olisi pitänyt auttaa hakattuja naisia, hy-
väksikäytettyjä lapsia, aids-orpoja ja niin edelleen.
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- Jokainen ryhmä astuu ääneti alttarille asettamaan seurakun-
nan eteen ja aiemmin sisälle tuodun ristin juurelle esineitä,
kuvia tai valokuvia

- Yksi todistaa hiljaisuudesta, joka on kestänyt liian kauan,
ja/tai vastuun jakamisesta tilanteessa, jossa kärsimys on ollut
synnin aiheuttamaa

- Sitten toinen saman ryhmän jäsen lausuu ääneen:
“Herra, emme ole nähneet sinua veljiemme ja sisartemme kärsimykses-
sä.”
(Sopivan pituinen hiljaisuus kunkin ryhmän välillä.)

J: Armon Jumala, Pojassasi tarjoat meille ehdottoman anteeksiannon
synneistä, jotka sydämestämme tunnustamme. Suo meille anteek-
siantosi synneistä, jotka tunnustamme ja niistä, joita emme rohke-
ne kohdata:

Kun olemme omalla toiminnallamme estäneet tahtoasi toteu-
tumasta;
kun olemme välinpitämättömyyttämme riistäneet muilta toi-
von;
kun välinpitämättömyydestä lakiasi kohtaan ja heikkouttam-
me emme ole vastanneet sinun haluamallasi tavalla yksilöinä
emmekä yhteisöinä.

Tule armossasi eheyttämään rikkinäiset elämämme ja jouduttamaan täyt-
tä yhteyttä keskenämme, Jeesuksen Kristuksen rakkauden nimessä. Aa-
men.

J: “Jos joku kuitenkin syntiä tekee, meillä on Isän luona puolustaja,
joka on vanhurskas: Jeesus Kristus” (1. Joh. 2:1) ja “synnit on annettu
teille anteeksi hänen nimensä tähden” (1. Joh. 2:12).

J: Olemme avanneet sydämemme syntiemme anteeksiannolle, joka
antaa meille rauhan, joten toivottakaamme nyt toisillemme Kristuksen
rauhaa.

Kristuksen rauha olkoon sinun kanssasi.
Niin myös sinun kanssasi.

Seurakuntalaisten vaihtaessa keskenään rauhanmerkkiä voi taustalla soi-
da musiikki tai kuoro voi laulaa.

Esirukoukset

J: Armon Jumala, luojamme; laupias Jumala, vapahtajamme; armolli-
nen Jumala, apumme, joka tiedät mitä tarvitsemme, ennen kuin pyy-
dämmekään, ylistämme sinua luomistyöstäsi, pelastuksesta ja ehtymät-
tömästä laupeudestasi meitä kohtaan.
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Eheytä meidät, paranna seurakuntamme niiden kuuroudesta, jotta
voisimme yhdessä entistä selvemmin kuulla äänesi köyhien ja kärsivien
hiljaisuudessa.

Rukoilemme koko maailmaan levinneen mutta yhä hajaannuksissa
olevan kirkkosi puolesta, jonka tehtävänä on julistaa Kristusta, kansakun-
tien valoa.

Puhalla meihin halu ponnistella lakkaamatta tahtosi mukaisen kris-
tittyjen ykseyden saavuttamiseksi ja suo, ettei mikään estä pyrkimyk-
siämme siihen ykseyteen, jonka puolesta Jeesus rukoili.

Samalla tavoin, kuin hän ei pitänyt itseään Isän Jumalan vertaise-
na, vaan kielsi todellisen luontonsa, älä salli meidän takertua siihen, mikä
estää meitä yhteisellä pyhiinvaelluksellamme kohti täyttä ykseyttä.

L1: Jumala, Luoja; rakkaudessasi loit meidät itseäsi varten, eivätkä
meidän sydämemme saa rauhaa, ennen kuin ne löytävät levon si-
nussa.

K: Vakuuta meidät siitä, että mikään ei erota meitä sinun rakkaudesta-
si.

L2: Jumala, paimenemme; sinä kutsuit meidät varjoista ihmeelliseen
valoosi. Anna meidän loistaa valon lapsina.

K: Loista, Herra, loista. Loista elämässämme.

L3: Jumala, Isämme; joka pidät loputtomasti huolta meistä jokaisesta,
auta meitä huomaamaan toisten tarpeet.

K: Rakastavassa hyvyydessäsi opeta meitä ottamaan toiset syliimme
niin kuin sinä olet ottanut meidät syliisi Jeesuksessa Kristuksessa,
ja vahvista yhteistä todistustamme kristittyinä oikeudenmukaisuu-
den, myötätunnon ja anteeksiannon toteuttamiseksi.

L4: Jeesus, Isän Sana; sinä olet pyrkinyt murtamaan kaikenlaisen syyl-
lisyydestä nousevan hiljaisuuden.

K: Rohkaise meitä tukemaan kaikkia, jotka yhteisöjemme kokouksissa
ja sinun nimessäsi nostavat kuuluviin äänettömien äänet, jotta to-
dellinen elämän ekumenia voisi tuoda helpotusta ahdistuneille ja
lohtua niille, jotka surevat rakkaittensa ennenaikaista kuolemaa.

L5: Jeesus, köyhien ja muukalaisten ystävä, olet ojentanut kätesi joh-
dattamaan armoosi ja pelastukseesi kaikkia, jotka ovat joutuneet
niistä kauas.

K: Löytäkööt ne, jotka kokevat olevansa muukalaisia, lohdun ja merk-
kejä läsnäolostasi uskonyhteisöissämme.

L6: Jeesus, Isän lähettämä, olet kutsunut opetuslapsesi kertomaan
evankeliumia ja olemaan yhdessä muutoksen välikappaleita tässä
maailmassa.

K: Auta meitä - että näky muuttuneesta maailmasta voisi sytyttää
kaikkien uskovien mielikuvituksen!
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L7: Pyhä Henki, elämän antaja, ravitkoon meitä lakkaamatta sinun elä-
mää antava voimasi.

K: Anna läsnäolosi kautta voimaa voimattomille ja auta meitä anta-
maan ääni äänettömille.

L8: Pyhä Henki, joka johdatat meitä ykseyteen, anna uskonyhteisö-
jemme johtajille horjumatonta intoa heidän pyrkiessään kohti ykse-
yttä.

K: Kuule rukouksemme, avaa kirkollesi uusia teitä ykseyteen.

L9: Pyhä Henki, joka johdatat meitä koko totuuteen ja suoristat vääris-
tyneen, innoita kaikkia niitä, jotka toimivat maan hallituksessa.

K: Suo heille halu varmistaa, että köyhien, nöyrien ja ääneti jääneiden
heikkojen tarpeet ovat etusijalla; ja suojele heitä kaikilta kiusauksil-
ta, niin että he säilyisivät koskemattomina lahjonnalta.

L10: Oi Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki, yksi kolmessa persoonassa.
K: Ole kanssamme ja murra meitä erottavat muurit. Saata meidät yh-

teen Kristuksessa Henkesi kautta.

J: Armollinen rakkauden Jumala, joka näet kaiken ja jonka hyvyys on
mittaamaton; joka rikkomalla hiljaisuuden lähestyit meitä ennen
kuin me lähestyimme sinua, näin todistaen rakkautesi meitä koh-
taan Jeesuksessa Kristuksessa, ainoassa Pojassasi, neitsyt Mariasta
syntyneessä; me kohotamme rukouksemme sinun puoleesi! Ole ko-
ko ihmiskunnan kanssa. Katso laupiaasti seurakuntiisi, joita kutsut
yhdessä pohtimaan arjessa Poikasi Jeesuksen Kristuksen armollista
ja laupiasta rakkautta; hänen, joka on Jumala meidän kanssamme
aina ja ikuisesti. Aamen.

Laulu: Mieluiten Marian kiitosvirsi, koska se soveltuu teemaan parhaiten.
Jumala nostaa ja siunaa nöyriä ja hiljaisia.

Todistus, siunaus ja lohdutus

Tässä vaiheessa ne henkilöt tai ryhmät - erityisesti ekumeeniset ryhmät -
jotka ovat mukana esimerkiksi aids-pandemian, naisiin ja lapsiin kohdis-
tuvan väkivallan tai aliravitsemuksen vastaisessa taistelussa, voisivat to-
distaa toiminnastaan ja solidaarisuudestaan.

J: “Kaiken, minkä te olette tehneet yhdelle näistä vähäisimmistä vel-
jistäni, sen te olette tehneet minulle.” (Matt. 25:40)
“Tulkaa minun luokseni, kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat.
Minä annan teille levon.” (Matt. 11:28)

Rakkaat ystävät, nämä Kristuksen sanat koskevat meitä jokaista. Kristus
on meitä lähellä, toimintojemme ytimessä - myös ekumeenisessa työs-
sämme. Hän on sairaiden kärsimyksessä ja meistä monien yksinäisyydes-
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sä ja masennuksessa. Hän tukee meitä heikkoudessamme. Hän on loh-
tumme ja siunauksemme.

Läsnä olevat papit ja seurakuntien edustajat astuvat seurakunnan eteen
rukoilemaan ja antamaan siunauksen.

J: Siunattu olkoon Herra, meidän Jumalamme, siitä rakkaudesta, jota
hän on osoittanut meille Jeesuksen Kristuksen, Herramme kautta.
Hänessä, joka on meitä rakastanut, voitamme vaikeudet, masen-
nuksen, vainon, nälän, alastomuuden, vaaran ja miekan.

Vuodata yllemme siunauksesi rikkaudet
hylätyksi tulemisen ja yksinäisyyden,
sairauden ja kuoleman hiljaisuudessa,
niin että voimme palvella sinua entistä uskollisemmin
veljissämme ja sisarissamme
ja että ilomme sinun tahtosi toteuttamisesta yhä lisääntyy.

Me siunaamme ja ylistämme sinua,
sillä sinä kuuntelet sydäntemme hiljaisuutta.
Sinä toimit meissä voimallisesti parantaen ja johdattaen meitä
puhumaan Jeesuksen, Poikasi nimessä.

Lähetä meidät maailmaan toteuttamaan tahtoasi
ja murtamaan meitä erottavat hiljaisuuden muurit.
Todistakaamme sinusta, ainoa Vapahtajamme,
entistä selvemmin yhden uskon ja yhden kasteen yhdistäminä.

Ja kasvakaamme armossa
ja Jumalan rauhassa, joka ylittää kaiken ymmärryksen,
jotta sinun nimesi saisi kunnian.
Aamen.

Loppusiunaus:
J: Herramme Jeesuksen Kristuksen armo,

Isän Jumalan rakkaus
ja Pyhän Hengen osallisuus
olkoon kaikkien meidän kanssamme nyt ja aina.
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Päätössanat ja -ele:
Merkiksi Jumalan siunauksesta sekä hänen sanansa ja läsnäolonsa lohdu-
tuksesta kukin jumalanpalvelukseen osallistunut voisi poistuessaan saada
kädelleen pisaran hajuvettä annettavaksi toisille - ortodoksikirkon perin-
teen mukaisesti.

Kolehdin voi kantaa seurakunnan poistuessa.

Vaihtoehtoinen jumalanpalvelusjärjestys

Seurakunta voi haluta käyttää ajan todistamisen, siunauksen antamisen
ja lohdutuksen sijasta seuraavan ehdotuksen mukaisesti rukoilemalla
henkilökohtaisesti jokaisen alttarille tulevan ihmisen puolesta.

Jumalanpalveluksen johtaja kutsuu paikalla olevien seurakuntien edusta-
jat (jotka on valittu ennen jumalanpalveluksen alkamista ja joiden kanssa
tästä on sovittu) rinnalleen rukoilemaan niiden puolesta, jotka haluavat
uskonveljiensa tai -sisartensa rukousta.

Luetaan Roomalaiskirjeen 8. luvun jakeet 31-39: “Jos Jumala on meidän
puolellamme--”

J: Veljet ja sisaret, mikään ei voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta,
joka on tullut ilmi Kristuksessa Jeesuksessa. Jos täällä siis on sellaisia,
jotka kärsivät erityisesti sairauden taakasta tai kokevat tulleensa väärin
ymmärretyiksi tai hylätyiksi kärsimykseen tai yksinäisyyteen siinä mää-
rin, etteivät löydä rauhaa, he saavat epäröimättä tulla alttarille vuodat-
tamaan kärsimyksensä; rukoilemme heidän puolestaan, jos he niin ha-
luavat.

Voimme myös rukoilla ystäviemme ja tuntemiemme ihmisten puo-
lesta, joita kärsimys, sairaus tai masennus on kohdannut.

Rukoilkaamme samalla yhdessä, että Kristuksen lohdutus kosket-
taisi kaikkia näitä veljiämme ja sisariamme.
Ihmiset astuvat alttarille - taustalla soi musiikki.
Tehtävään osoitetut ottavat heidät vastaan, kuuntelevat heitä ja rukoile-
vat heidän puolestaan ja yhdessä heidän kanssaan laskien kätensä heidän
harteilleen (esimerkiksi).
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Ensimmäinen päivä Alussa oli Sana
“Jumala sanoi--” (1. Moos.)
1. Moos. 1:2 2:4 Sanallaan Jumala loi maailmankaikkeuden
Ps. 104:1-9 Koko luomakunnan Herra
Ilm. 21:1-5 Jumala tekee kaiken uudeksi
Joh. 1:1-5 Alussa oli Sana

Selitys
Alussa oli Sana...kristittyjen ykseyden rukousviikon ensimmäisenä päivänä halu-
amme mietiskellä Luojan työtä. Ensimmäisen Mooseksen kirjan mukaan tyhjyy-
den hiljaisuudessa Jumala loi maailman Sanallaan. “Jumala sanoi--.” Aivan alus-
sa, kun ei ollut muuta kuin kaaos ja sekasorto, Jumalan Sana tuli rikkomaan hil-
jaisuuden osoittaakseen kullekin olennolle sen oman paikan. Luomakunnan hui-
pulle Jumala luo yhden ihmiskunnan, hänen ykseytensä kuvaksi.

Tämän kristittyjen ykseyden rukousviikon suunnittelijaryhmä tulee Etelä-
Afrikasta. Ryhmän jäsenet ovat kertoneet, kuinka paljon elämää aids-epidemia
voi saattaa ahdinkoon. Meilläkin on usein tunne, että maailmassamme vallitsee
sekasorto: kun luonnonvoimat riehuvat ympärillämme, kun sota syöksee meidät
keskelle terroria, kun sairaus tai suru kohtaavat meitä...

“Jumala sanoi--.” Niin suuren surun keskellä kaikki kristityt haluavat us-
koa, että Luojan työ jatkuu. Hajaannuksesta huolimatta kaikkien Kristuksen ope-
tuslasten sydämen täyttää sama toivo: Jumalan Sana jatkaa yhä vielä maail-
mamme luomista vetämällä sen takaisin tyhjyydestä, pitämällä ihmiskunnan yh-
tenäisenä. Kaikkien uskontokuntien kristittyjen tulee enemmän kuin koskaan
kuulla tämä lupaus: Uudeksi minä teen kaiken, surua ja tuskaa ei enää ole.

Sekasorto, jonka keskellä elämme, voi olla halvaannuttavaa. Mutta maa-
ilmamme miehet ja naiset eivät halua vaipua epätoivoon. Niinpä Etelä-Afrikassa
joukko naisia (kopanang), joiden perheenjäsenet ovat saaneet aids-tartunnan,
kokoontuvat yhdessä kutomaan upeaa kangasta. Heidän luomuksensa auttavat
heitä elättämään perheensä. Mekin voimme Jumalan kuviksi luotuina - kukin
omalla tavallamme - tuoda sekasortoon kauneutta.

Rukous
Jumala, Luojamme; me katselemme luomistyösi ihanuutta. Sinun Sanasi loi
maailmankaikkeuden. Kun elämämme sortuu raunioiksi, me pyydämme sinua
uudistamaan ihmeelliset työsi. Huolimatta hajaannuksemme pahennuksesta
voimme rukoilla yhteen ääneen, että sinun Sanasi ei milloinkaan lakkaisi teke-
mästä kaikesta uutta murretun elämämme sydämessä. Anna meille rohkeutta
olla itsekin luomistyön tekijöitä. Me rukoilemme, että ykseys, jota etsimme seu-
rakuntiemme välille, voisi todella palvella koko ihmisperheen yhtenäisyyttä. Aa-
men.
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Toinen päivä Kristuksen pelastava sana
“Kuurot hän saa kuulemaan ja mykät puhumaan” (Mark. 7:31-37)
Jes. 50:4-5 Jumala on antanut minulle taitavan kielen
Ps. 34:1-16 Minä tahdon aina ylistää Herraa
Kol. 1:11-20 Jeesus on näkymättömän Jumalan kuva
Mark. 7:31-37 Jeesus saa kuurot kuulemaan ja mykät puhumaan

Selitys
Jesaja käsittää Herran Jumalan antaman lahjan arvon. Hän on saanut voiman
sanasta, joka voi vahvistaa uupuneet ja sydämeltään murtuneet. Sen toteutumi-
seksi hän tarvitsee korvat kuunnellakseen ja oppiakseen opetuslapsena. Koska
Herra Jumala on hänet kutsunut, hän ei voi perääntyä.

Apostoli Paavali ymmärsi, että Jeesus Kristus on sanonut viimeisen sanan.
Paavali kuvaa meille ihmiskuntaa liittosuhteessa Jumalan Poikaan, näkymättö-
män Jumalan kuvaan, jonka kaltaisiksi meidät on luotu. Jumala on pelastanut
meidät pimeyden vallasta ja vienyt meidät Poikansa valtakuntaan; hänen, jossa
meillä on lunastus ja syntiemme anteeksianto. Olemme yhtä Kristuksessa kas-
teemme kautta, sillä olemme liittyneet häneen, ja Jeesus sovittaa kaiken Juma-
lan kanssa. Ristinsä veren kautta Jeesus on antanut meille kestävän rauhan.

Evankeliumikohta valaisee meille, kuinka Jeesuksen voima saa kuurot kuu-
lemaan hänen pelastavan sanansa ja julistamaan sitä toisille. Kumma kyllä Jee-
sus käski läsnäolijoita pysymään vaiti näkemästään, mutta - kuten kaikki hyvät
uutiset - tämäkään ei pysynyt salassa. Läsnäolijoista tuli Jumalan valittujen pe-
lastavan voiman todistajia. Herran hyvyydestä eivät julista ainoastaan parantu-
neet, vaan kaikki sitä todistamassa olleet.

Etelä-Afrikan oloissa kuten evankeliumissakin Herra koskettaa jotakuta
vapauttaen hänet kertomaan tilanteestaan, minkä jälkeen seurakunnan on mah-
dollista julistaa hänelle Jumalan sanaa. Näin muillekin avautuu mahdollisuus teh-
dä samoin. Tämä johtaa siihen, että monet kielenkannat irtoavat ja korvat auke-
nevat. Monet niistä, jotka sovinnaisesti vaikenevat sellaisista tabuista kuin nais-
ten ja lasten hyväksikäyttö, yhteiskunnan rikollisuus ja HIV/aids, astuvat esille
rikkomaan hiljaisuuden. Se taas saa muut julistamaan evankeliumia hädänalai-
simmille. Tätä taustaa vasten voimme nähdä, kuinka Jumala edelleen avaa kor-
via ja vapauttaa kieliä kuulemaan ja julistamaan Kristuksen pelastavaa sanaa.
Yhteinen kasteesta nouseva uskomme auttaa meitä yhdessä julistamaan Kristuk-
sen laupeutta. Kärsimyksestä huolimatta meistä tulee yhtä, kun tulemme lä-
hemmäs Kristusta tunnustamalla, että Kristuksessa kaikki on sovitettu ja liitetty
yhteen. Tämän perusta on kasteen ykseydessä ja sitä seuraavassa velvoitteessa
kirkastaa Jumalan tekemää työtä.

Rukous
Laupeuden Jumala, sinä olet lausunut pelastavan sanasi Jeesuksessa. Rukoilem-
me, että hänen esirukoustensa kautta korvamme aukenisivat kuulemaan sovin-
naiseen vaikenemiseen ajautuneiden huudot. Vapauttakoon Jeesus meidän kie-
lemme, niin että voisimme yhdessä julistaa hänen parantavaa rakkauttaan hiljai-
suudessa kärsiville. Vahvista meitä yhteisen kasteemme armolla, jotta yk-
seytemme Kristuksessa olisi voimamme tuodessamme toivoa toivottomille. Ja
anna meidän yhdessä julistaa vapautustamme Herramme Kristuksen kautta.
Aamen.



- 26 -

Kolmas päivä Pyhä Henki antaa meille sanan
“Henki -- todistaa minusta” (Joh. 15:26)
Joel 3:1  Minä vuodatan henkeni kaikkiin ihmisiin
Ps. 104  Sinä uudistat maan kasvot
1. Kor. 12:1-4, 12-13  Ei kukaan voi sanoa “Jeesus on Herra”

 muuten kuin Pyhän Hengen vaikutuksesta
Joh. 15:26-27; ja 16:12-13  Totuuden Henki todistaa minusta

Selitys
Olemme yhtä Hengessä. Kaikkia on ravinnut yksi Henki. Onko meidät kastettu
yhdeksi ruumiiksi samassa Hengessä? Pyhä Henkikö meille puhuu ja antaa elin-
tärkeää energiaa, sisäistä voimaa puhua, ilmoittaa ja julistaa yhdessä Jumalan
valtakunnan ilosanomaa?

Toiveemme on elää Hengen yhteisönä, joka on pyhiinvaelluksella kohti yk-
seyttä. Jos elämme Hengen mukaisesti, haluamme samaa kuin Henki. Ja Henki
haluaa elämää ja rauhaa.

Pyhä Henki innoittaa meidät toimimaan. Meidän on rikottava väärät hiljai-
suuden muodot, jotka tulevat tiellemme ja pidättelevät meitä: sekasortoiset ti-
lanteet, ihmisten välinen hajaannus - kaikki asiat, jotka loukkaavat ihmisten ja
kansojen ihmisarvoa. Kuinka sanan voisi vapauttaa? Mistä löydämme voiman
kylvää elämän, toivon ja avoimuuden siemen? Kuinka voimme irrottautua kai-
kesta siitä, mikä saa meidät sulkeutumaan ja jähmettymään paikoillemme?

Henki, joka on vuodatettu kaikkiin ihmisiin, saa meidät profetoimaan. Hen-
ki luo meidät uudesti uudistaessaan maan kasvot. Henki saa meidät huudahta-
maan “Jeesus on Herra”. Henki todistaa Herrasta ja antaa meille kyvyn todistaa
rohkeasti. Jumala lähettää sydämiimme Hengen, joka saa meidät julistamaan
“Abba, Isä” ja joka näin paljastaa meille todellisen minämme: emme enää ole
orjia, vaan Jumalan poikia ja tyttäriä.

Kun eteläafrikkalaisen Umlazin COMTEC-koulun lapset ja nuoret (ks. Joh-
datus teemaan) kokoontuvat yhteiseen ekumeeniseen juhlaan; kun he yhdessä
kutsuvat Pyhää Henkeä, koko maailmalle viriää uusi toivo. Henki rohkaisee näitä
nuoria olemaan kätkemättä hiljaisuuteen ja epätoivoon vaikeita ongelmiaan:
perhe-elämän ongelmia, työttömyyttä, rikoksia, sairautta... Sen sijaan he ylistä-
vät Kristusta ja alkavat seurata häntä. He antautuvat täysisydämisesti palvele-
maan veljiään ja sisariaan. He ilmaisevat iloa, rauhaa ja ykseyttä Hengessä.
Ekumeenisella matkallamme nämä Umlazin nuoret ovat toivon ja ykseyden
merkkejä Pyhässä Hengessä.

Rukous
Tule Pyhä Henki - että kokisimme sinun läsnäolosi lahjan pyhiinvaellusmatkal-
lamme kohti ykseyttä. Anna meille sisäistä voimaa tulla ilon ja toivon välikappa-
leiksi tässä maailmassa. Tehköön henkesi meistä yhtä. Antakoon äänesi meille
sopivat sanat, niin että tunnustamme yhdessä Jumalaamme ja Herraamme ja
rikomme tuhoisan hiljaisuuden. Elämän ja rakkauden Henki, uudista meidät yk-
seydessä. Aamen.
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Neljäs päivä Unohdettujen äänettömyys ja kärsivien huudot
“Jos yksi jäsen kärsii, kärsivät kaikki muutkin jäsenet” (1. Kor. 12:26).
2. Moos. 3:7-10 Jumala kuuli sorrettujen huudon
Ps. 28:1-8 Oi Herra, älä ole vaiti
1. Kor. 12:19-26 Monta jäsentä mutta yksi ruumis Kristuksessa
Mark. 15:33-41 Jeesus huusi kovalla äänellä: Jumalani, miksi hyl-

käsit minut?

Selitys
Maailma, jossa elämme, on sellainen, jossa monet kärsivät. Miltei päivittäin nä-
emme tiedotusvälineissä ja uutisissa hätkähdyttäviä kuvia ihmisten kokemista
suurista katastrofeista. Mutta monien ihmisten kärsimykset jäävät tiedostamatta.
Ne unohdetaan. Näyttää siltä, että he kärsivät hiljaisuudessa, mutta se on kuvi-
telmaa; hiljaisuus on pikemminkin merkki meidän välinpitämättömyydestämme
ja itsekkyydestämme.

Jumala kuulee sen, mitä me useinkaan emme halua kuulla. Hän kuulee
kärsivien huudot ja näkee heidän ahdinkonsa. Hän ei ole välinpitämätön (2.
Moos. 3). Kun Etelä-Afrikan asukkaat lukevat kertomuksen Israelin vapautumi-
sesta Egyptin orjuudesta, he muistavat oman tiensä pois rotuerottelusta. Vaikka
ihmisiä vaiennettiin järjestelmällisesti, heidän huutonsa vapauden ja oikeuden-
mukaisuuden puolesta olivat äänekkäitä; tuska oli syvä, ja kesti kauan, ennen
kuin heidän vapautumisen kaipuunsa sai täyttymyksen.

Nykyisin monet Afrikan asukkaista ovat HIV-/aids-pandemian uhreja. Mi-
kään maailman sodista ei ole ikinä vaatinut yhtä monta ihmishenkeä kuin aids.
Mutta asia ei herätä kovinkaan suurta kiinnostusta - varsinkaan läntisessä maa-
ilmassa. Hiljaisuuden muuri jakaa maailman. Psalmi 28 näyttää meille kärsivän
ihmisen, joka huutaa Jumalan puoleen. Jumalalle hän vuodattaa kurjuutensa ja
toivonsa. Hän rukoilee luottaen siihen, että Jumala ottaa hänet huomioon, koska
muut eivät näe hänen tuskaansa.

Yhteinen uskomme on, että Jumala kokee kärsivien murheet ja pelot. Ris-
tillä huutava Kristus on tämän selvin ilmentymä (Mark. 15). Jumala ei ole kauka-
na, vaan aivan kärsimystemme keskellä.

Olemme yksi ruumis tässä myötätuntoisessa Kristuksessa. Joidenkin jä-
senten kurjuus ei ole yksin heidän murheensa, vaan kaikkien vastuulla. Tartun-
nan saaneiden huudoista ei voi olla piittaamatta eikä niitä voi vaientaa sanomal-
la, että Jumala on heidät tuominnut. Jos Paavali on oikeassa sanoessaan: “Jos
yksi jäsen kärsii, kärsivät kaikki muutkin jäsenet” (1. Kor. 12), voisimme sanoa,
että koko kirkolla on aids. Meidät on sidottu yhteen, yhdeksi ruumiiksi Kristuk-
sessa. Yhdessä meidän on pidettävä huolta syrjäytyneistä ja unohdetuista.

HIV:n ja aidsin asettama suuri haaste tarvitsee yhdistyneen kirkon, ei ja-
kaantunutta tai eristynyttä kirkkoa. Se tarvitsee kirkon, joka tekee yhteistyötä
rakentaen myötätunnon ja uskon yhteisöä yhdeksi Kristuksen ruumiiksi; yhtei-
söä, jossa unohdettujen hiljaisuus rikotaan ja kärsivien huudot kuullaan.
Rukous
Iankaikkinen Jumala, sinä olet maailman asialistalta poistettujen Jumala. Sinä
kuulet haavoitettujen sydänten huudot ja epätoivoisten sielujen äänet. Opeta
meitä Hengessäsi kuulemaan sinun korvillasi ja ojentautumaan hiljaisuuden läpi,
jotta kuulisimme kärsivien ja kaipaavien äänet. Tee meistä yhtenä ruumiina Kris-
tuksessa yhä syvemmän myötätunnon yhteisö ja sinun lihaksi tulleen armosi ja
oikeudenmukaisuutesi profeetallinen merkki. Aamen.
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Viides päivä Jumala tuomitsee äänettömyytemme
“Kaiken, minkä te olette tehneet yhdelle näistä vähäisimmistä --”
(Matt. 25:45)
Miika 6:6-8 Mitä Jumala vaatii meiltä?
Ps. 31:1-5 Jumala, pakopaikka ja uskollinen lunastaja
1. Piet. 4:17 Tuomio alkaa Jumalan huoneesta
Matt. 25:31-46  Te ette tehneet sitä minulle
(41-46)

Selitys
Hiljaisuudessa kärsivien - jotka ovat menettäneet äänensä tai joilta se on viety -
pakopaikka ja toivo ovat Jumalassa, joka on uskollinen ja lunastaa heidät. Silti
he oikeutetusti etsivät apua - eivät pelkästään Jumalalta vaan Jumalan palveli-
joilta, erityisesti kristityiltä ja kirkoilta. Niitä kutsutaan puhumaan niiden puoles-
ta, jotka eivät voi tai halua korottaa omaa ääntään; niitä kutsutaan antamaan
voimattomille voimaa puhua puolestaan. Herra odottaa meiltä ennen kaikkea
oikeudenmukaisuutta.

Silti liian usein kärsivien toiveisiin vastataan hiljaisuudella. Kristityt ja kir-
kot eivät aina puhu ääneen silloin, kun heidän pitäisi, eivätkä pyri tukemaan ää-
nettömiä, niin että he löytäisivät oman äänensä. Olemme kutsuttuja palvelemaan
muita, tekemään sen kaikkein vähäisimmille; mutta liian usein jätämme sen te-
kemättä. Vaikka tiedämme, että Jeesus on itse läsnä kaikkein vähäisimmissä,
emme aina palvele heitä siten kuin meidän pitäisi.

Me tiedämme, että tuomion on aika alkaa Jumalan huoneesta. Se, mitä
teemme, asetetaan sen rinnalle, mitä meidät on kutsuttu tekemään. Kaikki erot
näiden välillä tehdään selviksi: siinä määrin kuin vaikenemme emmekä anna
voimattomille voimaa puhua, meidät tuomitaan. Silti Jumalan tuomion tarkoitus
ei ole langettaa tuomiota vaan antaa meille uusi elämä. Tunnustaminen johtaa
vapautukseen: Vaikka myönnämme, että vaikenemisemme tekee meidät osalli-
siksi muiden kärsimyksestä, voimme silti puhua heidän puolestaan ja antaa heille
voimaa puhua itsekin.

Kristittyinä ja kirkkoina - missä sitten olemmekin - meidän on kysyttävä täl-
laisilla kysymyksillä itseltämme, olemmeko toisinaan liian hiljaa:

o Puhummeko ääneen muiden puolesta niin hyvin kuin pystymme ja an-
nammeko heille voimaa puhua omasta puolestaan?

o Jos emme, pystymmekö kuulemaan kärsivien huudot? Vai olemmeko tur-
tuneet niin monien murheen huutojen edessä?

o Keskittyvätkö yksittäiset kirkot joskus sisäisiin asioihinsa siinä määrin, ett-
eivät pysty kuulemaan niiden omien seinien ulkopuolella olevien huutoja?

o Estääkö kirkkojen hajaannus niitä kuulemasta kärsivien huutoja?
Nämä ovat vaikeita kysymyksiä, mutta kun esitämme niitä yhdessä, saatamme
pystyä rikkomaan hiljaisuuden ja siten osoittamaan ykseytemme kärsivien palve-
lemisessa.
Rukous
Jumala, pakopaikkamme ja lunastajamme,
kuule äänettömien äänet,
avaa heidän suunsa puhumaan ja suo heidän vihdoinkin kokea oikeudenmukai-
suutta ja eheytymistä, iloa ja rauhaa.
Avaa korvamme kuulemaan kärsivien huudot.
Avaa suumme puhumaan heidän puolestaan; ja
avaa sydämemme, niin että ponnistelemme antaaksemme muille voimaa puhua.
Aamen.
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Kuudes päivä Voima puhua ääneen
“Nainen vapisi pelosta -- ja kertoi hänelle totuudenmukaisesti kaiken.”
(Mark. 5:33)
Tuom. 6:11-16 Minä olen sinun kanssasi
Ps 50:1-15 Huuda minua
Ap.t. 5:26-32 Jumalan totteleminen
Mark. 5:24-34 Totuudenmukaisesti kertominen

Selitys
On aiheita, joista ei sopisi puhua: varsinkin seksi, raha ja uskonto. Ja Jeesuksen
ja verenvuotoa sairastavan naisen kohtaaminen oli sekä hämmästyttävä että
uraauurtava. Usko ja luottamus Jeesukseen rohkaisivat naista ojentamaan kä-
tensä häntä kohti tietäen, että hänestä virtaisi parantavaa voimaa. Kun Jeesusta
kosketettiin, hän käsitti, että hänestä oli lähtenyt voimaa; samanaikaisesti nai-
nen koki parantuvansa ja saavansa uutta voimaa - voimaa puhua ja kertoa,
kuinka hänen tarinansa pitkästä, äänettömästä kärsimyksestä oli päättynyt. Ja
vasta sen jälkeen, kun nainen oli kertonut tarinansa, Jeesus saattoi sanoa: “Tule
terveeksi”.

Tilannetta voi verrata monien Etelä-Afrikan pastorien tilanteeseen. He ha-
luaisivat palavasti julistaa sanaa HIV-stä / aidsista kärsiville, mutta sovinnainen
hiljaisuus ja häpeä estävät heitä. Vasta sitten, kun tartunnan saaneet ja tartun-
tavaarassa olevat ovat valmiita kertomaan tarinansa, heille voidaan lausua pa-
rantavat sanat, aloittaa parantaminen ja julistaa sanaa. Zulunkielisen sanonnan
mukaan suuresta salaisuudesta vaikeneminen on kuin istuisi skorpionin päällä.
Kirkoilla on tehtävä ja haaste luoda tartunnan saaneille turvallinen tila puhua.

Kirkkojen itsensä on puhuttava ääneen asioista, joista - jostakin syystä -
on vaikea puhua. Niitä saattavat olla Etelä-Afrikan lisäksi kysymykset sodasta ja
rauhasta, maailmanlaajuisen kapitalismin elämää tuhoavat vaikutukset, turva-
paikanhakijoiden kärsimysnäytelmä tai salattu lasten hyväksikäyttö. Tässä ei ole
kysymys kirkon tekemästä valinnasta vaan aivan sen olemassaolon ytimestä ja
syystä. Jumala on kutsunut kirkkonsa julistamaan sanaansa maailmalle, tuo-
maan evankeliumin hädänalaisille, eivätkä kirkot voi pysyä ääneti silloin, kun ul-
kopuoliset voimat ovat estämässä hänen sanansa tulemista lihaksi. Mutta toisi-
naan kirkot ovat itse esteenä sanan lihaksitulolle hajaannuksensa ja epäsopunsa
takia. Kirkolle annettu sana on yksi, ja ainoastaan silloin, kun kirkot puhuvat yh-
teen ääneen ja toimivat yksimielistä myötätuntoa osoittaen, niistä voi tulla todel-
lisia ja uskottavia sanan todistajia. Siksi kirkkojen on myös oltava valmiita pu-
humaan niiden oman eripuran häpeästä. Eheytyminen on mahdollista ainoastaan
siinä tapauksessa, että kerromme tuskallisen totuuden epäsovustamme.

Rukous
Jumala, Luoja; sinä puhuit ja teit maailmasta hyvän; sinun ylösnoussut Poikasi
on sijaiskärsijämme; sinun Henkesi johdattaa meidät kaikkeen totuuteen. Anna
meille anteeksi ne kerrat, kun vaikenemisemme on vahingoittanut maailmaasi,
estänyt meneillään olevaa Kristuksen työtä ja hämärtänyt totuuden. Suo meille
rohkeutta yksilöinä ja kirkkoina kertoa totuus rakkaudessa, yhteen ääneen; teh-
dä näkyväksi myötätuntosi kaikkia kärsiviä kohtaan; lähettää evankeliumin ilosa-
noma kaikkeen maailmaan hänen nimessään, jossa Sana tuli ihmiseksi keskuu-
teemme, Jeesuksessa Kristuksessa, meidän Herrassamme. Aamen.
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Seitsemäs päivä Hylätyksi tuleminen
“Miksi hylkäsit minut?” (Ps 22:1)
Jes. 53:1-5 Hän kantoi meidän kipumme ja otti taakakseen

meidän sairautemme
Ps 22:1-5 Hylkääminen
Room. 8:35-36 Erotettuina Kristuksen rakkaudesta?
Matt. 27:57-61 Rakkaus haudalla

Selitys
Hylätyn Jeesuksen huudossa ristillä kaikuvat psalmistan sanat hänen kysyes-
sään: “Miksi hylkäsit minut? Minä huudan sinua avuksi, mutta sinä olet kauka-
na.” Tässä kärsivä palvelija kantaa tavallisen teloitettavan rikollisen leimaa. Sit-
ten laskeutuu kuoleman ja haudan täydellinen hiljaisuus kahden Marian istuessa
suuren kiven sulkeman haudan edessä, ääneti.

Elämässämme on aikoja, jolloin kärsimys ylittää kaikki rajat; jolloin mit-
kään sanat eivät riitä ilmaisemaan murhettamme; eivät mitkään huudot, kyyne-
leet eivätkä eleet. Olemme haudalla istuvien naisten kanssa katselemassa, kuin-
ka kaikki se, mitä rakastimme ja mitä toivoimme, lasketaan hautaan.

Etelä-Afrikan kaupunkien ja maaseutujen hautausmaat ovat täynnä murs-
kattuja toiveita ja vaiettua tuskaa. Perheillä, joilla ennen oli yhden hengen hauta,
on niitä nyt yhdeksän. Hautapaikkojen puutteessa ihmisiä haudataan sukulais-
tensa päälle, ja papit toimittavat usein joukkosiunauksia. Aikoinaan vanhemmat
suunnittelivat tulevaisuuttaan kasvavan perheen varaan. Nyt lukemattomissa
tapauksissa lapsilla on edessään tulevaisuus vailla vanhempia. Kuolema voi vai-
entaa kokonaisia yhteisöjä.

Silti Kristuksen kärsimys oli lunastavaa. Hän kantoi kaikkien ihmisten surut
ja lunasti meidät kaikki kuolemallaan. Hänet nostettiin ristille, jotta hän vetäisi
kaikki ihmiset itselleen. Kärsimyksessään ja epätoivossaan ristillä hän totisesti
itse jakoi kaikkein pimeimmän ja kauhistuttavimman tuskan kokemuksen, mikä
ihmiskunnalla voi olla. Mitä lähemmäs Kristuksen ristiä tulemme, sitä lähemmäs
toisiamme tulemme. Kristus antoi henkensä kaikkien ihmisten puolesta, ja meille
lankeaa luonnostaan ykseys, kun tunnustamme kaikki olevamme samalla tavalla
riippuvaisia tuosta yhdestä pelastusteosta. Kirkon elämän on ilmaistava tuota
velattomuuden ykseyttä.

Rukous
Elämän antaja ja ylläpitäjä, me kiitämme sinua siitä, että sinä tiedät ja ymmär-
rät, koska kärsimme. Kristuksessa olet ottanut kantaaksesi myös meidän uupu-
muksemme, ja hänen haavojensa kautta meidät on parannettu. Anna meille us-
koa ja rohkeutta, kun voimamme uupuvat. HIV:n/aidsin, syövän, malarian ja
sodan traumojen kaltaisten suurten kärsimysten edessä poista meistä toivotto-
muuden tunne. Kun elämän tarkoitus katoaa kärsimyksen pilven taa, kohdista-
kaamme huomiomme Kristukseen, joka kärsi ja silti voitti tehden meistä yhden
lunastetun kansan. Hänen nimessään me rukoilemme. Aamen.
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Kahdeksas päivä Ylösnousemus - kirkkaus
“Jokaisen kielen on tunnustettava --: ‘Jeesus Kristus on Herra.’ “
(Fil. 2:11)
Hes. 37:1-14 Herra päästää teidät haudoista
Ps 150 Kaikki te, joissa on elämän henkäys, ylistäkää Herraa
Room. 8:31-39 Meidän välittäjämme on Jeesus Kristus, joka kuoli ja

nousi ylös!
Luuk. 24:44-52 Apostolit olivat alati temppelissä ylistämässä Jumalaa

Selitys
Etelä-Afrikka on tuskissaan, väkivallan ja sairauden uhrina. Epäoikeudenmukai-
nen kuolema kolkuttelee kaupunkien ja maaseutujen köyhyyden koettelemien
asukkaiden ovella. Siitä huolimatta ihmiset julistavat luottavaisesti Herran ylös-
nousemusta joka sunnuntai, usein edellispäivän hautajaisten jälkeen.

Päätös juhlia Herran ylösnousemusta tuo kaiken murheen ja surun taustal-
le toivon. Kristus nostettiin haudasta, hän paljasti ristillä Jumalan ihmeellisen
voiton kuolemasta. Luottaen Jumalan voimaan herättää kuollut elämään Umlazin
kirkot aloittavat pääsiäisen viettonsa yövigilialla, josta kirkkoväki siirtyy kulkuee-
na hautausmaalle käsissään palavat kynttilät ja julistaa rakkaittensa hautojen
keskellä: “Kristus on noussut ylös.” Tässä kaikuu Hesekielin näky uudesta maas-
ta, missä Jumalan Henki puhaltaa elämän kuiviin luihin, niin että ne heräävät
uudelleen eloon. Kristityt juhlivat Jumalan valtaa muuttaa kuolema elämäksi.

Apostoli Paavalin kirje roomalaisille puhuu ylösnousseesta Kristuksesta is-
tumassa Jumalan oikealla puolella, mistä Kristus ilmoittaa, että jokaisella ihmi-
sellä on oma paikkansa Jumalan vieressä. Se todistaa, että Jumala ojentaa maa-
ilmalle kätensä tarjoten sovitusta, lohdutusta ja armoa. Luottamus Jumalan rak-
kauden voimaan antaa meille luottamusta kohdata kuolema ja näennäisesti yli
voimien käyvät tilanteet. Voimme luottaa myös siihen, että jos mikään ei voi
erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, niin Jumalan armon kautta mikään ei lopulta
voi erottaa meitä toinen toisestamme.

Jumala saa kuolleen elämään. Jumala kuiskaa toivon sanan kuolemantus-
kissa olevien korvaan, ykseyttä janoavien korvaan. Se on toivoa siitä, minkä Ju-
mala saa aikaan, mistä kristityt ovat hädin tuskin tietoisia ja mikä jää arvoituk-
seksi: Jumalan valtakunnan tulemisesta. Se on toivoa, että kaikki epätoivoinen
hiljaisuus ja sitkeä hajaannus eräänä päivänä väistyvät, niin että jokainen kieli
voi julistaa yhteen ääneen Isän Jumalan kunniaa. Se, mitä Jumala kuiskaa kor-
viimme esimakuna valtakunnastaan, jää arvoitukseksi mutta vaatii sitoutumis-
tamme jo nyt. Toivon, joka kannattelee Etelä-Afrikan uskovia ja estää heitä vai-
pumasta epätoivoon, tulee antaa kaikille uskoville voimaa seistä kärsivien rinnal-
la. Kaikkien on oltava halukkaita työkaluja Jumalan tehtävässä synnyttää elämää
ja tuoda valoa niille, jotka asuvat kärsimyksen ja epäoikeudenmukaisuuden pi-
meydessä. Saman toivon on innostettava kristittyjä etsimään ykseyttä arkielä-
män ekumenialla, jopa olemaan avoimia uusille tavoille ilmaista yhdessä usko-
aan, jota pidämme yhteisenä.

Rukous
Herra Jumala, jota rakastamme, Poikasi ristin edessä mietimme sinun pelastavaa
apuasi kaipaavan maailman kärsimystä. Nosta meissä voitonlaulu, joka julistaa,
että hän on voittanut kuoleman kuolemalla ja että ylösnoussut elämä, joka tuli
ilmi pääsiäisaamuna, tarjoaa meille elämän ja voiton kuolemasta ja pahan voi-
mista. Aamen.
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Muita rukouksia

Esirukous HIV-positiivisten ja aidsiin sairastuneiden puolesta

J: Oi Jumala, Isämme, taivaan ja maan luoja
K: Armahda meitä.

J: Oi Jumala, Poika, maailman lunastaja
K: Armahda meitä.

J: Oi Jumala, Pyhä Henki, puolustaja, opastaja ja lohduttaja
K: Armahda meitä.

J: Oi pyhä, siunattu ja ihmeellinen kolmiyhteys
kolme persoonaa yhdessä Jumalassa

K: Armahda meitä.

J: Isä Jumala, kuule meitä, kun rukoilemme niiden puolesta, jotka
ovat sairastuneet aidsiin;

niiden puolesta, joita uhkaa kuolema.
Lohduta heitä läsnäolollasi, anna heidän etsiä kasvojasi
ja saada voimaa sinusta, elämän lähteestä

K: Armahda meitä, kuule rukouksemme.

J: Herra Jeesus, kuule meitä, kun rukoilemme niiden puolesta, jotka
ovat juuri saaneet kuulla

olevansa HIV-positiivisia mutta jotka eivät vielä ole sairastu-
neet.
Muistuta heille, että heillä on yhä elämä elettävänä:
anna heidän löytää sinussa elämä, tie ja totuus.

K: Jeesus, elämän Herra, kuule rukouksemme.

J: Pyhä Henki, kuule meitä, kun rukoilemme niiden puolesta,
jotka hoitavat aidsiin sairastuneita.
Vakuuta heidät Isän läsnäolosta ja Jeesuksen rakkaudesta.
Anna heille lohtusi, anna heille rauhasi.

K: Pyhyyden Henki, kuule rukouksemme.

J: Isä, me rukoilemme, että kaikki kuulemme sinun kutsusi näissä
tapahtumissa,

kutsun katua ja kutsun auttaa.

Rukoilemme, että ihmiset katuisivat epämoraalisuuttaan ja
suuntaisivat elämänsä uudelleen sinun sanasi ohjeiden mu-
kaisesti.
Auta meitä, että eläisimme vastuullisen elämän
emmekä ajattelisi vain itseämme vaan myös ympärillämme
olevia ihmisiä.
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Rukoilemme niiden tiedemiesten ja lääkäreiden puolesta, jot-
ka tekevät tutkimustyötä löytääkseen parannuksen aidsiin.

Rukoilemme kirkkosi puolesta -
johdata meitä, niin että voisimme lohduttaa
lohdutusta tarvitsevia sinun lohdutuksellasi.
Täytä sydämemme laupeudellasi,
niin että aidsiin sairastuneet
eivät epäilisi, auttaako kirkko heitä;
johdata meitä, niin että tietäisimme, miten auttaa hädänalai-
sia.

Pyydämme tätä meille osoittamasi suuren armon tähden.
K: Armon Herra, kuule rukouksemme. Aamen.
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Etelä-Afrikan ekumeeninen tilanne

Johdatus paikallisen ekumeenisen tilanteen taustoihin jakaantuu kolmeen
osaan. Aluksi pohditaan Etelä-Afrikan ekumeenisia suhteita. Toinen osa
keskittyy lähellä Durbania sijaitsevaan Umlazin asuma-alueeseen, missä
tämän vuoden kristittyjen ykseyden rukousviikon aineisto valmisteltiin.
Siinä esitellään niitä ylivoimaisia haasteita, joita paikalliset ihmiset koh-
taavat. Teksti päättyy henkilökohtaisempaan Umlazin kirkonjohtajien tili-
tykseen ekumeenisesta yhteistyöstä ja sen osoittamasta elinvoimaisuu-
desta.

Etelä-Afrikan kirkot

Kun nykyisin keskustellaan mistä tahansa aiheesta – oli se sitten talou-
dellinen tilanne, koulutus tai teologia – on miltei välttämätöntä puhua
ajasta ennen vuotta 1994 ja ajasta vuoden 1994 jälkeen. Tämä “ennen ja
jälkeen vuoden 1994 -jaottelu” ei ole pelkkä muotoseikka; se on syvää
todellisuutta, joka koskettaa kaikkea Etelä-Afrikan elämää. Keskustelu
ekklesiologiasta ei muodosta poikkeusta. Ennen vuotta 1994 Etelä-
Afrikan kirkoilla oli oma, niille määritelty tehtävä. Kamppailu epäoikeu-
denmukaisen hallinnon, syrjivän lainsäädännön ja rotuerottelukäytäntö-
jen lopettamiseksi jätti niukasti aikaa millekään muille asioille. Kun va-
pautusliikkeet oli päästetty pannasta, poliittiset johtajamme vapautettu
vankilasta ja valittu demokraattinen hallitus, kirkot huomasivat äkkiä
olevansa vailla määriteltyä tavoitetta. Siitä lähtien ne ovat ponnistelleet
löytääkseen yhteisen äänen.

Laajemmin kerrottuna Etelä-Afrikan kirkot muodostavat kaksi suurempaa
ryhmittymää: Euroopan vaikutuksesta syntyneet (useimmat protestantti-
sia kirkkoja, mutta myös roomalaiskatolinen kirkko, ja lukumäärältään
paljon pienemmät ortodoksi- ja koptikirkko) sekä Afrikan mantereelta
alkunsa saaneet kirkot. Näiden kahden pääryhmittymän lisäksi on pieni
mutta merkittävä joukko kirkkoja, jotka ovat luonteeltaan enemmän hel-
luntaikirkon kaltaisia ja joiden juuret ovat Yhdysvalloissa. Etelä-Afrikan
Englannin kirkkoa, saksalaista evankelisluterilaista kirkkoa ja baptis-
tiunionia lukuun ottamatta Euroopan vaikutuksesta syntyneet kirkot ovat
kaikki Etelä-Afrikan kirkkojen neuvoston (SACC) jäseniä. Vuonna 2004
Hollannin reformoitu kirkko, joka tarjosi sekä moraalista että teologista
tukea hallituksen apartheid-politiikalle, esitti julkisen anteeksipyynnön ja
anoi SACC:n jäsenyyttä. Vuonna 1994 alkaneen demokratian aattona
joukko Afrikassa syntyneitä kirkkoja tuli niin ikään SACC:n jäseniksi (lu-
kuun ottamatta sellaisia huomattavia poikkeuksia kuin Siionistinen kristil-
linen kirkko ja Shembe-kirkko, joilla molemmilla on runsaasti jäseniä).

Monet SACC:n jäsenkirkoista (metodistikirkko, presbyteerinen kirkko,
anglikaaninen kirkko ja yhdistynyt kongregationalistinen kirkko) ovat
myös kirkkojen ykseyskomission jäseniä. Komissio on ollut välittäjänä
laadittaessa sopimuksia, joihin sisältyy kasteen ja ehtoolliskäytännön
samoin kuin toisten kirkkojen pappeuden täydellinen tunnustaminen.
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Ironista kyllä, samalla kun yhä useammat kirkot ovat muodollisesti liitty-
neet Etelä-Afrikan ekumeeniseen liikkeeseen, on yksimielisyys päämää-
rästä kansallisella tasolla etääntynyt. Se ei merkitse sitä, ettei olisi asioi-
ta, jotka vaativat huomiota. HIV ja aids ovat jokaisen asia ja ne ovat kos-
kettaneet jokaisen elämää Etelä-Afrikassa. Mutta siitä, miten pandemiaa
tulisi lähestyä, ei vallitse yksimielisyyttä. Työttömyys on saavuttanut
kriittiset mittasuhteet, mutta kirkot eivät ole sisäisesti sopineet (ei myös-
kään hallitseva puolue), kuinka kriisiä tulisi suorimmin lähestyä. Väkival-
ta kaikilla elämänalueilla – erityisesti naisiin ja tyttölapsiin kohdistuva –
on jatkuva ongelma, johon kirkkojen on puututtava.

Jos tämä olisi koko kuva, se olisi todella synkkä. Onneksi tarinalla on toi-
nenkin puoli. Toisin kuin pitkälle kehittyneen maailman monissa kolkissa,
useimmilla Etelä-Afrikan kirkoista on suuri ja aktiivinen jäsenkunta. Pai-
kallisella tasolla tehdään paljon köyhyyteen, sairauksiin (erityisesti aidsin
aiheuttamiin) ja koulutukseen liittyvien asioiden hoitamiseksi. On runsain
määrin innostavia ja sydäntä lämmittäviä kertomuksia paikallisista seu-
rakunnista, jotka ovat kokoontuneet seurakuntana kotihoidossa olevien
aids-potilaiden luo; pienistä naisryhmistä, jotka hoitavat orpoja koulupäi-
vän jälkeen; naisista, jotka ovat aloittaneet kasvimaahankkeita tai helmi-
kirjontatyöpajoja. Ehkä tämä on seurakunnille sopivin tapa toimia tällä
hetkellä – ei kansallisia hankkeita, vaan pienen mittakaavan paikallisia
aloitteita, usein ekumeenisia, jotka tekevät Jumalan valtakunnasta todel-
lisen ja murtautuvat köyhyyden, sairauden, väkivallan ja toivottomuuden
aiheuttaman hiljaisuuden läpi.
Tämän vuoden kristittyjen ykseyden rukousviikon aineisto sai alkunsa
paikallisessa tilanteessa, jolle oli tunnusomaista sekä edellä kuvatun krii-
sin voimakkuus että siihen vastaamisen suunnaton rohkeus ja ekumeeni-
nen yhteistyö.

Umlazi ja Bhekithemba ympäristöineen

Vuonna 1950 Etelä-Afrikan apartheid-hallitus hyväksyi Group Areas Act -
lain, joka pakotti eri kansanosat fyysisesti erilleen luomalla erityisiä asu-
ma-alueita eri roduille. Yli 3 miljoonaa ihmistä uudelleenasutettiin pakko-
toimin perustamalla mustien asuma-alueita. Musta väestö suljettiin ah-
taille alueille, joiden talot olivat huonokuntoisia, sairaanhoitopalvelut ja
koulutustilat puutteellisia sekä työllistymismahdollisuudet rajalliset. Um-
lazi perustettiin alun perin sellaiseksi kaupunkiyhteisöksi.

Apartheidin jälkimainingeissa rotuerottelun, työttömyyden ja köyhyyden
perintö asettaa yhä suunnattomia haasteita Umlazin asukkaille. Koska
väestöstä yli 40 prosenttia on työttömiä ja useimmat muut kykenevät
ansaitsemaan juuri sen verran, että pystyvät vaivoin elättämään per-
heensä, ei ole helppoa lähteä muuallekaan. Umlazin ja sen ympäristön
väkiluku on 750 000, mutta infrastruktuuri on olematon: virkistysmahdol-
lisuuksia ei ole, ei edes jalkapallokenttää eikä elokuvateatteria. Myös
kouluja, sairaalaklinikoita ja kunnollisia asuntoja on yhä riittämättömästi.
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Mainittakoon, että entiset mustien asuma-alueet eivät ole Etelä-Afrikan
köyhintä seutua. Niitä ovat yleensä maaseutualueet, jotka ovat melko
alikehittyneitä, ja epäviralliset asutukset, joita aikoinaan kutsuttiin hök-
kelikyliksi (squatter camps) ja joita on perustettu useimmiten kansakun-
nan suurten kaupunkien laitamille.

Tämä köyhyyden ja työttömyyden viitekehys on syynä siihen, että rikol-
lisluvut ovat korkeita ja perheiden ja yhteisöjen sisäiset pahoinpitelyt
yleisiä. Mutta suurin Umlazin asukkaiden koettelemus on HIV-/aids-
pandemia. Arvioidaan, että sen asukkaista 50 prosenttia saattaa olla vi-
ruksenkantajia. Koska monia heistä ei ole testattu, on vaikea tietää,
kuinka laajalle pandemia on todellisuudessa levinnyt, mutta se on suun-
nattoman suuri osa heidän nykypäiväänsä. Kukaan tällä alueella asuvista
ei ole aidsin ulottumattomissa. Yli 10 prosenttia alueella syntyvistä vau-
voista on syntyessään viruksenkantajia; heistä monet kuolevat ensim-
mäisinä elinvuosinaan. Väestöstä 14–40-vuotiaiden osuus on pienenty-
nyt, niin että monet lapset asuvat kaduilla tai yksinään, toiset isovan-
hempiensa luona.

Yksikään ihminen, perhe, kirkko tai yhteisö ei pysty kantamaan työttö-
myyden, köyhyyden, rikollisuuden, naisten ja lasten hyväksikäytön eikä
aidsin aiheuttamia ongelmia yksinään. Nämä ongelmat ovat liian valtavia
hajaantuneelle kirkolle. Siksi tilanne tarjoaakin erityisen sisällön eku-
menialle. Zuluilla on tapana sanoa: “Et voi mennä ohi tarjoamatta apuasi,
kun joku on rakentamassa taloa!” Apartheid onnistui kaatamaan kirkko-
jen väliset raja-aidat; nyt aids tekee saman paikallisella tasolla.

Umlazin ja muiden mustille perustettujen asuma-alueiden kirkot ovat
ponnistelleet perustaakseen klinikoita ja tehneet aloitteita kodeissa teh-
tävistä hoito-ohjelmista, joiden kautta vapaaehtoiset hoitajat koulutetaan
huolehtimaan sairaista ja kuolevista heidän kodeissaan. He ottavat teh-
däkseen työn, joka on ruumiillisesti, henkisesti ja hengellisesti vaativaa
mutta jonka tavoitteena on muuttaa kärsivien ihmisten elämä. Toisten
hankkeiden tavoitteena on orvoista ja muista herkissä tilanteissa olevista
lapsista huolehtiminen tai nuorten kouluttaminen. Yksi tällainen aloite
pyrki hiljaisuuden rikkomiseen, kuten mainittiin tämän vuoden aineiston
johdannossa. Kirkkojen välinen yhteistyö ulottuu myös tavoiteohjelmiin ja
sisältää yhteisen rukouksen ja todistuksen sekä muita ekumeeniseen
elämään kuuluvia asioita, kuten ilmenee seuraavista paikallisten seura-
kuntien johtajien pohdinnoista.

Umlazin kirkonjohtajien esittämiä todisteita ekumeenisesta yh-
teistyöstä

Totuus tästä asiasta on, että me eri kirkot ja papisto palvelemme Juma-
lan ihmisiä, jotka 1) ovat verisukulaisia; 2) ovat ystäviä ja työtovereita;
3) muodostavat yhden yhteisön ja 4) saavat päivittäiset palvelunsa yh-
destä kaupungintalosta ja yhdestä sairaalasta ja joilla on yhteinen hauta-
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usmaa. Siksi kaikki kutsut, juhlat, häät, kastejuhlat, konfirmaatiot ja
hautajaiset/requiem-messut ovat väistämättä ekumeenisia.

Kun hautajaisissa, joita nykyisin on paljon, näkyy erilaisia värikkäitä kir-
koissa käytettäviä pukuja, niissä näkyy Jumalan kansan sateenkaaren
kauneus. On myös niin, että monet tavalliset ihmiset eivät erota toisis-
taan eri kristillisten kirkkojen ehtoollisperusteita eivätkä ehtoollisen ja-
kamiskäytäntöjä. Sen he ymmärtävät, että yhdistäviä tekijöitä on paljon.
Ajoittain Afrikan maallikot näyttävät tajuavan kasteen teologian per-
hesiteenä paremmin kuin heidän papistonsa ja kirkkonsa.

Maallikot toimivat keskenään ja tapaavat monissa tilanteissa. Tiedotusvä-
lineitä kuunnellessaan he poimivat eri tunnustuskuntien papeista lahjak-
kaimmat. Järjestäessään retriittejä itselleen he eivät usko kenellekään
toiselle retriitinjohtajan valintaa. He pitävät oikeutenaan valita kenet ta-
hansa papin mistä tahansa seurakunnasta johtamaan retriittejään. Esi-
merkiksi muuan paikallinen anglikaaninen seurakunta kutsui hiljattain
paikallisen katolisen papin vetämään retriittiään; pian sen jälkeen tuon
seurakunnan anglikaanista pappia pyydettiin johtamaan katolisen seura-
kunnan retriittiä. Tässä tilanteessa maallikko otti johtajan roolin ja pasto-
rit seurasivat. Se sopii hyvin. Ihmiset teurastavat eläimiä yhdessä, juhli-
vat yhdessä, itkevät yhdessä ja iloitsevat yhdessä. On vain oikein, että
yhden kirkon tai seurakunnan lahjoista jaetaan toisillekin.

Umlazin kirkoissa toteutetaan paljon ekumeenisia saarnaajien / alttari-
palvelijoiden vaihtoja – varsinkin niissä kirkoissa, jotka kuuluvat kirkko-
jen ykseyskomissioon. On monia muitakin esimerkkejä siitä, kuinka yksi
kirkko auttaa toista sen pappistehtävässä. Esimerkiksi kirkkojen pyrkies-
sä taloudellisesti vakaalle pohjalle eräästä anglikaanisesta maallikkosaar-
naajasta/apulaisdiakonista tuli hiljattain ekumeeninen taloudenhoidon
opettaja. Hän vieraili useissa alueen kristillisissä naapuriyhteisöissä opet-
taen sitä, mitä oli itse oppinut. Lisäksi järjestetään kokoontumisia, joissa
samantyyppistä pappistoimitusta hoitavat tapaavat toisensa; esimerkiksi
eri kirkkojen alttaripalvelijat tulevat koolle kerran vuodessa siten, että
yksi paikallisista kirkoista tarjoaa kokouspaikan ja ruoan.

On muodostumassa perinteeksi, että pitkänperjantain jumalanpalveluk-
sessa on ekumeeninen osa. Usein siihen kuuluu ristisaatto kirkosta toi-
seen. Toisissa paikoissa vietetään ekumeenista jumalanpalvelusta; sen
päätyttyä kirkkovieraat palaavat kukin omaan kirkkoonsa.

Koemme, että aika, jona veljemme ja sisaremme omaksuivat tohtori Ver-
woerdin apartheid-ajattelun ja “kastoivat” sen kristinuskoon, on mennyt.
Enää ei ole jakoa meihin ja heihin. Vuosia sitten roomalaiskatoliset syyt-
tivät anglikaaneja harhaoppisuudesta; anglikaanit arvostelivat metodiste-
ja; metodistit helluntailaisia; ja helluntailaiset syyttivät roomalaiskatoli-
sia ja anglikaaneja epäjumalanpalveluksesta. Saatana iloitsi ja Jumala
murehti. Se oli syytösten noidankehä. Ne päivät ovat ohi!
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Hiljattain erään ekumeenisen juhlan saarnassa muuan jäsenistämme sa-
noi: “Olen anglikaaninen pappi, otin Jeesuksen vastaan Herranani ja Va-
pahtajanani. En tunne kuningas Henrik VIII:tä. Olen vain kuullut hänestä
teologisessa opistossa. Ei meitä voi erottaa Euroopan historia, jonka
saimme perinnöksi. Olen pahoillani – tunnen Jeesuksen... hän kuoli puo-
lestani.” Jumalan kiitos, me kaadoimme apartheidin raja-aidat, ja Berlii-
nin muuri murtui. Olemme nyt vähitellen kasvamassa yhdessä kirkkoina,
yrittäen seurata Jeesusta, joka rukoili: “Että he olisivat yhtä."
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Rukous ykseyden puolesta

Herra, taivaan ja maan Luoja,
rakastava ja armahtavainen.

Me ylistämme sinua.
Me rakastamme sinua.

Me pyydämme sinulta anteeksi puutteitamme,
erityisesti syntejämme ykseyttä vastaan.

Me kiitämme sinua elämästä ja kaikista lahjoista,
joita olet meille antanut.

Kiitämme sinua jo saavutetuista askelista
kohti ykseyttä.

Kiitämme sinua …

Pyydämme sinulta myös armoa jatkaaksemme
vaellustamme sinun tahtosi mukaan.

Pyydämme sinulta …

Tahdomme olla täysin sinun käytössäsi,
jotta sinä voisit viedä eteenpäin ja toteuttaa
sen rakkauden ja ykseyden suunnitelman,

jonka olet ajatellut meitä varten.

Sinä tiedät, että janoamme ykseyttä
ja rauhaa keskuuteemme ja koko maailmaan.

Vaikuta sen vuoksi sinä meissä,
niin että me voimme olla mahdollisimman hyvin yhtä

ja että kukin meistä ja me kaikki yhdessä
voimme olla rauhasi välikappaleita.

Sinulle Pyhä Kolminaisuus, Isä ja Poika ja Pyhä Henki
olkoon ylistys ja kunnia

nyt ja aina ja iankaikkisesti.
Aamen.

Tämän rukouksen on Chiara Lubichin rukouksesta mukaillut
Suomen ekumeenisen neuvoston Paikallisen ekumenian jaosto.
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Ä l ä  v a i k e n e !

Kristittyjen ykseyden rukousviikon vuoden 2007 aineisto tulee Etelä-
Afrikasta. Rukousviikkoa vietetään kaikkialla maailmassa samaan aikaan,

18.-25. tammikuuta.

Puhuminen hopeaa, vaikeneminen kultaa. Tämän opetuksen olemme saa-
neet pienestä pitäen ja usein tuntuu siltä, että oppi on mennyt perille hy-
vin, liiankin hyvin. Puhumme kyllä silloin, kun olisi aika vaieta. Puhumme

mielellään niistä asioista, jotka olisi syytä unohtaa tai sivuuttaa. Vai-
kenemme silloin kun puhuminen on vaikeaa ja silloin kun elämän vää-

ryydet oikeastaan huutavat meitä puhumaan.

Rukousviikon teema nousee evankeliumin pohjalta: Kristus tekee ihmei-
tä, hän saa jopa kuurot kuulemaan ja mykät puhumaan. Eteläisen Afrikan

historiassa vaikenemisen kulttuuri on kiusallisen tuttu rotusorron ajalta.
Tällä hetkellä vaikeneminen Afrikassa liittyy erityisesti HIV/Aids-

epidemiaan. Rukousviikon aineiston valmisteluissa eteläafrikkalainen työ-
ryhmä on rohkeasti nostanut esille vaikean vaikenemisen ja pyrkii edis-
tämään kristittyjen ykseyttä avoimen ja todellisen vuoropuhelun kautta.

Suomalaisesta näkökulmasta katsottuna tilanne on jossain määrin toinen.
Olemme säästyneet rotusorrolta eikä tilanne HIV/Aidsin suhteen ole meil-

lä läheskään sitä luokkaa kuin Afrikassa. Mutta meillä on omat vaikene-
misen ongelmamme ja kulttuurimme, ja monet näistä puhumattomuuden

ongelmista koskettavat myös kirkkoja ja kristittyjä.

Vuonna 2007 vietetään Mikael Agricolan juhlavuotta, jonka tunnus on
Oma kieli, oma mieli. Puhumiseen tarvitsemme kieltä, ja helpoiten pu-

huminen onnistuu äidinkielellä. Ekumeeninen rukousviikko on meille an-
nettu tilaisuus puhumiseen ja rukoukseen.

Tämä aineisto on tarkoitettu avuksi yksityisiin rukoushetkiin, ekumeenis-
ten jumalanpalvelusten ja rukoushetkien suunnitteluun ja toteuttamiseen

rukousviikolla ja sitä voi käyttää muulloinkin.

Aineistoa voidaan kopioida tästä vihkosesta
tai internetistä:

www.ekumenia.fi
Vihkosen hinta: 2 €/kpl

Tilausosoite:
Suomen ekumeeninen neuvosto

PL 185, 00161 Helsinki
SEN:n toimiston käyntiosoite:
Katajanokankatu 7 A, Helsinki

Puh. (09) 180 2369
Faksi (09) 174 313

sirpa-maija.vuorinen@ekumenia.fi
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