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Uskonnollisten johtajien kutsu liittyä Luomakunnan aikaan 
 

Rakkaat sisaret ja veljet Kristuksessa 

Minä teen liiton teidän ja teidän jälkeläistenne kanssa, kaikkien elävien olentojen kanssa, jotka 

ovat teidän kanssanne maan päällä, lintujen, karjaeläinten ja kaikkien villieläintenkin kanssa, 

kaikkien niiden kanssa, jotka tulivat arkista ulos. (1. Moos. 9:9-10) 

Me olemme osa yhtä ihmeellistä Jumalan kutomaa elämän verkkoa. Joka vuosi syyskuun 1. 

päivästä lokakuun neljänteen kristittyjen perhe juhlii luomisen hyvää lahjaa. Maailmanlaajuinen 

juhla sai alkunsa 1989, kun ekumeeninen patriarkaatti julisti syyskuun ensimmäisen päivän 

luomakunnan rukouksen päiväksi, ja laaja ekumeeninen yhteisö on liittynyt mukaan. 

Luomakunnan aikana me yhdistymme yhdeksi perheeksi Kristuksessa, juhlimme niitä siteitä, 

joiden kautta liitymme toinen toisiimme ja yhteen kaikkien elävien olentojen kanssa. Kristittyjen 

perhe viettää ajanjaksoa rukoilemalla, pohtii tapoja asuttaa yhteistä kotiamme kestävämmällä 

tavalla ja tuo äänemme esiin myös julkisesti. 

Tänä Luomakunnan aikana tarjoamme pohdintoja elämän verkosta itsestään, siinä toivossa, että 

ne voisivat herättää rikkaampaa palvontaa ja syvällisempiä vastauksia meissä, veljissä ja sisarissa. 

Me teemme sen ekumeenisessa hengessä, tietäen, että luominen on meille kaikille annettu lahja, 

ja että meidät on kutsuttu jakamaan vastuuta luomakunnan suojelemisesta. 

Kirjoitukset alkavat Jumalan toteamuksessa, että kaikki luotu oli hyvää, ja Jumalan luomakunnan 
taloudenhoitajina meidät on kutsuttu suojelemaan ja hoitamaan sen hyvyyttä. Kaikki lajit, kaikki 
luotu, on arvokasta, koska Jumala on sen luonut. ”Kaikki heijastaa Jumalan muotoa. Lukemattomat 
ovat tekosi, Herra Miten viisaasti olet ne tehnyt! Koko maa on täynnä sinun luotujasi.” (Psalmi 
104:24)  

Tämän takia me suremme sitä, että Jumalan luomia olentoja katoaa maan päältä niin suurin 
määrin, että sitä on vaikea käsittää. Pienistä hyönteisistä valtaviin nisäkkäisiin, mikroskooppisesta 
planktonista suuriin puihin, kasveja ja eläimiä joka puolella Jumalan maailmaa on kuolemassa 
sukupuuttoon, eikä niitä enää koskaan nähdä. 

Hävitys on itsessään valtava menetys. Me hiljennymme tämän hävityksen edessä, ja rukoilemme 
sen loppua. Me rukoilemme myös oikeutta, koska kaikkein heikoimmat joukossamme kärsivät 
kaikkein syvimmin elämän verkon rispaantumisesta. Uskomme kutsuu meitä kantamaan 
vastuumme tästä kriisistä moraalisen selkeyden synnyttämällä kiireellä. 

Me rohkaisemme koko kristillistä perhettä liittymään meihin tänä erityisenä aikana rukoillen, 
pohtien, ja toimien rohkeasti luomakunnan suojelemiseksi kaikessa monimutkaisuudessaan ja 
erityisyydessään. Tänä vuonna nostamme esiin mahdollisuuden käyttää yhteistä ääntä sellaisissa 
tilanteissa kuin World Conservation Congress kesäkuussa, UN Climate Summit syyskuussa, 
Katolinen Synodi Amazonilla lokakuussa ja UN Climate Change Conference marraskuussa. 
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Psalminkirjoittaja laulaa: ”Herran on maa ja kaikki mitä siinä on, maanpiiri ja ne jotka siinä asuvat”. 
(Ps. 24:1). Armosta syntyneessä toivossa me rukoilemme, että Jumala, joka on Luojamme, 
Ylläpitäjämme ja Pelastajamme, koskettaa sydämiämme ja ihmiskunnan sydäntä tämän 
Luomakunnan ajan kuluessa. 

Jumalan armossa 

Season of Creation -komitean jäsenet 

 

Luomakunnan ajan rukous 
 

Elämän Luoja, 

maailma on täynnä sinun luomaasi, viisaudessasi olet tehnyt kaiken.  

Sanallasi maasta nousi erilaisia siemeniä tuottavia kasveja ja hedelmiä tuottavia puita, vedet 

kuhisivat parvittain eläviä olentoja ja maa täyttyi siivekkäistä linnuista, kävelevistä eläimistä ja 

maan alla ryömivistä olennoista. 

Vuoret, tasangot, kivet ja joet suojaavat monimuotoisia yhteisöjä ja vaihtuvien vuodenaikojen 

kautta sinun Henkesi uudistaa elämän kiertoa. 

Avaa silmämme tämän Luomakunnan ajan aikana näkemään meitä ympäröivä arvokas 

monimuotoisuus. Valaise mielemme kunnioittamaan herkkää tasapainoa, jota jokainen eliö 

ylläpitää. Innosta meitä suojelemaan kallisarvoista elinympäristöä, joka ruokkii elämän verkkoa. 

Jeesuksen Kristuksen, Yhden ja Ainoan nimeen, joka tuli julistamaan hyvää sanomaa koko 

luomakunnalle. 

Aamen. 
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Ekumeeninen rukoushetki Luomakunnan ajalle 
 

Johdantorukous 

(Aloita rukoushetki sytyttämällä kynttilä, tuo tilaan esineitä ja asioita kuvaamaan paikallista 

biodiversiteettiä, ja aloita rukoilemalla): 

Olemme kokoontuneet kolmiyhteisen Jumalan, Luojan, Pelastajan ja koko maan ja kaiken luodun 

Ylläpitäjän nimeen! 

Ylistys Pyhälle kolminaisuudelle! Jumala on ääni ja elämä, Universumin Luoja, kaiken 

elämän Lähde, jolle enkelit laulavat; ihmisen tuntemien ja ihmiselle tuntemattomien 

mysteerien ihmeellinen valo, ja kaikessa oleva elämä. (Hildegaard Bingeniläinen, 

1200-luvulta) 

 

Esilukija1: Me kokoonnumme yhteen Luojan kuvina 

Seurakunta: joka on rakkauden yhteisö. 

E: Me kokoonnumme Pelastajan nimessä 

S: joka parantaa kaiken luodun 

E: Me kokoonnumme Elämän antajan läsnäolossa 

S: joka synnyttää uutta elämää ja uudistaa sen. 

 

Laulu 

Psalmi 104 

E: Ylistä Herraa, minun sieluni! 

S: Lukemattomat ovat tekosi, Herra. 

Miten viisaasti olet ne tehnyt! 

Koko maa on täynnä sinun luotujasi. 

E: Vuorten rinteille sinä puhkaisit lähteet, 

vedet juoksevat puroina ja virtaavat laaksoissa. 

                                                      
1 Alkutekstissä Esilukijan kohdalla on ”One” ja seurakunnan kohdalla ”Many”, jotka on hankala kääntää luontevasti 
suomeksi. Ajatus on kuitenkin, että yksi ääni ja monet äänet vuorottelevat. Esilukijan ei tarvitse olla työntekijä, eikä 
hänen tarvitse sijoittua erilleen muista. Kaikkien ei tarvitse osallistua yhteen ääneen lukemiseen, jos eivät halua. 
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Ne juottavat kaikki maan eläimet, 

villiaasikin saa sammuttaa janonsa. 

Niiden äärellä asuvat taivaan linnut 

ja visertävät lehvissä vesien partailla. 

S: Lukemattomat ovat tekosi, Herra. 

Miten viisaasti olet ne tehnyt! 

Koko maa on täynnä sinun luotujasi. 

E: Sinä juotat vuoret korkeuksien vesillä, 

ja maa kantaa sinun töittesi hedelmää. 

Sinä kasvatat ruohon karjaa varten 

ja maan kasvit ihmisen viljeltäviksi, 

että hän saisi leipänsä maasta. 

Sinä kasvatat viinin ihmisen iloksi, 

öljyn hänen kasvojansa kaunistamaan 

ja leivän hänen ruumiinsa voimaksi. 

S: Lukemattomat ovat tekosi, Herra. 

Miten viisaasti olet ne tehnyt! 

Koko maa on täynnä sinun luotujasi. 

E: Ravituiksi tulevat myös Herran puut, 

Libanonin setrit, jotka hän istutti, 

joiden oksille linnut tekevät pesänsä, 

joiden latvoissa haikaroilla on kotinsa. 

Vuorten rinteillä asuvat kauriit, 

ja tamaanit löytävät turvansa kallioista. 
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S: Lukemattomat ovat tekosi, Herra. 

Miten viisaasti olet ne tehnyt! 

Koko maa on täynnä sinun luotujasi. 

E: Sinä panit kuun jakamaan aikaa, 

ja aurinko tietää laskemisensa hetken. 

Sinä lähetät pimeyden, ja tulee yö, 

ja metsän eläimet hiipivät esiin. 

Kaikki luotusi tarkkaavat sinua, Herra, 

ja odottavat ruokaansa ajallaan. 

S: Lukemattomat ovat tekosi, Herra. 

Miten viisaasti olet ne tehnyt! 

Koko maa on täynnä sinun luotujasi. 

E: Sinä annat, ja jokainen saa osansa, 

avaat kätesi, ja kaikki tulevat ravituiksi. 

Olkoon Herran kunnia ikuinen! 

S: Lukemattomat ovat tekosi, Herra. 

Miten viisaasti olet ne tehnyt! 

Koko maa on täynnä sinun luotujasi. 

 

Synnintunnustus 

 

E: Me ylistämme sinua Jumala, luomakunnan moninaisuudesta. Psalminkirjoittajan tavoin 

hämmästelemme työsi käsittämätöntä monipuolisuutta. Maa on täynnä sinun luomaasi elämää, 

viisaudessasi olet tehnyt sen kaiken. Mutta itsekkyydessämme olemme laiminlyöneet 

ympärillämme olevan luodun palvelemisen. Olemme saastuttaneet maan ja vedet, tuhonneet 

herkät elinympäristöt ja kiihdyttäneet kallisarvoisten lajien häviämistä. Me tiedämme, että 
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luomakunta odottaa hartaasti ja elää siinä toivossa, että se vapautuu katoavaisuuden orjuudesta 

(Room. 8: 19-22). 

Me tunnustamme.  

Oikeuden ja armon Jumala, 

S: Me tunnustamme liikenteen ja liikkumisen ylettömyyden 

E: nopeuden tarve ohittaa maapallon kuumeen parantamisen 

S: Me tunnustamme ruoan ja energian ylikulutuksen, 

E: lihan ja elektroniikan tuotantoa tarpeeseen, mutta liian usein ne kuluttavat loppuun ja 

myrkyttävät köyhimpien takapihat. 

S: Me tunnustamme pesuaineemme, kosmetiikkamme ja synteettiset vaatteemme 

E: Jätämme huomiotta näkymättömät mikromuovit, jotka päätyvät jokiimme, meriimme ja 

kaloihimme – ja takaisin meihin. 

S: Me tunnustamme jätteemme, kasoittain poisheitetyt tavarat. 

E: jäteveden, joka löyhkää meidän välinpitämättömyyttämme. 

S: Me tunnustamme asenteemme, 

E: liian usein keskitymme mahdollisuuksiimme ostaa, sen sijaan että kysyisimme, mitä todella 

tarvitsemme, tai mitä maailma tarvitsee. 

S: Me tunnustamme uskottomuutemme, emme ole rakastaneet sinua koko sydämestämme, 

voimastamme ja mielestämme. 

E: emme ole rakastaneet inhimillisiä ja ei-inhimillisiä lähimmäisiämme niin kuin itseämme. 

S: emme ole varjelleet luomakuntaa sinun antamanasi lahjana. 

E: Käännä meidät pois kirotuista käytännöistämme 

S: elämään todellista elämää, antamaan itsemme pois, seuraamaan Jeesusta Kristusta, jonka 

nimessä rukoilemme. Aamen. 

E: Pyhä Henki auttaa meitä heikkoudessamme; me emme osaa rukoilla niin kuin meidän pitäisi, 

mutta Henki rukoilee puolestamme sanattomin henkäyksin. Ja Jumala, joka lähestyy sydäntämme, 

tuntee Hengen, koska Henki rukoilee pyhien puolesta Jumalan tahdon mukaan. 

S: Aamen. 

(Muokattu Luterilaiselta maailmanliitolta) 
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Raamatunluku ja puhe tai toiminnallinen pohdinta 

Laulu 

Uskontunnustus 

E: Me kuulumme Luojalle, jonka kuviksi meidät jokainen on tehty. 

S: Jumalassa me hengitämme, Jumalassa elämme, Jumalassa jaamme koko luomakunnan 

elämän. 

E: Me kuulumme Jeesukselle Kristukselle, tosi Jumalan ja tosi ihmisyyden kuvalle. 

S: Hänessä Jumala hengittää, Hänessä Jumala elää, Hänen kauttaan me olemme sovitetut. 

E: Me kuulumme Pyhälle Hengelle, joka antaa meille uutta elämää ja vahvistaa uskoamme. 

S: Hengessä rakkaus hengittää, Hengessä totuus elää, Jumalan Henki liikuttaa meitä. 

E: Me kuulumme Pyhälle kolminaisuudelle, joka on yksi kaikessa ja Kolme Yhdessä. 

S: Jumalassa meidät on luotu, Kristuksessa meidät on pelastettu, Hengessä me olemme yhtä. 

 

Rukousjakso 

Voit halutessanne kerätä kolehdin, erityiseen projektiin tai palveluun, tai voitte tuoda esille 

paikallisia taimia, eläimiä tai muita materiaaleja kiitokseksi biodiversiteetistä ja tietoisuuden 

herättämiseksi. 

E: Me rukoilemme ja kiitämme Äiti maata, johon kaikki elämä juurtuu, veli Aurinkoa, jonka energia 

uhkuu elämää, sisar Vettä, joka ruokki ja uudistaa meidät, ja kaikkea luotua ympärillämme, jonka 

kanssa elämme, ja jota meidät on kutsuttu varjelemaan.  

Kaikkivaltias Jumala, sinä olet läsnä koko universumissa ja pienimmässäkin olennossa. Syleilet 

lempeydelläsi kaikkea olevaa. Vuodata päällemme rakkautesi voima, niin että me voimme suojella 

elämää ja kauneutta. Täytä meidät rauhalla, niin että voimme elää sisarina ja veljinä, 

vahingoittamatta ketään.  

Luova Henki, 

S: valaise sydämemme ja pysy maailmasi kanssa. 

E: Oi köyhien Jumala, auta meitä pelastamaan tämän maailman syrjityt ja unohdetut, sinun 

silmissäsi arvokkaat. Uudista elämämme, niin että osaisimme suojella maailmaa riistämisen sijaan, 

että osaisimme kylvää kauneutta saastumisen ja tuhoutumisen sijaan. Kosketa heidän sydämiään, 

jotka tavoittelevat hyötyä köyhien ja maailman kustannuksella.  

Luova Henki, 

S: valaise sydämemme ja pysy maailmasi kanssa. 
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E: Opeta meitä huomaamaan kaiken elävän arvo, täytä meidät kunnioituksella ja palvonnalla niin, 

että ymmärrämme olevamme syvästi yhteydessä kaiken luodun kanssa matkallamme kohti sinun 

iankaikkista valoasi.  

Luova Henki, 

S: valaise sydämemme ja pysy maailmasi kanssa. 

E: Me kiitämme siitä, että olet kanssamme joka päivä. Me rukoilemme, rohkaise meitä 

taistelussamme oikeuden, rakkauden ja rauhan puolesta.  

Luova Henki, 

S: valaise sydämemme ja pysy maailmasi kanssa. 

Isä meidän 

Siunaus 

Jumala, joka synnytti luomakunnan tanssin, joka ihasteli kedon liljoja ja joka muuttaa kaaoksen 

järjestykseksi, johtakoon meitä muuttamaan elämämme ja kirkkomme ja huomaamaan Jumalan 

kunnian kaikessa luodussa. 

 

Miten liitän Luomakunnan ajan jumalanpalvelukseen? 
Jokaisella viikolla on oma teemansa. Seuraavia raamatunkohtia ja pohdintoja voidaan käyttää 

Luomakunnan aikana: 

Vanha 
testamentti 
A 

Vanha 
testamentti 
B 

Psalmi A Psalmi B Uusi 
testamentti 

Evankeliumi 

Syyskuun 1. – 11. su helluntaista 

Jeremia 2: 4-
13 
 
Teksti puhuu 
siitä, kuinka 
Jumala suojeli 
israelilaisia 
heidän 
vaeltaessaan 
erämaassa, ja 
siitä kuinka 
he unohtivat 
Jumalan, ja 
laittoivat 
toivonsa 
särkyviin 
säiliöihin, 
jotka eivät 

Sananlaskut 
25: 6-7 
 
 

Psalmi 81:1,10-
16 
 
Raamatunkohta 
vertautuu 
Jeremiaan kirjan 
2. lukuun. 
Huomaa, miten 
Jumalan siunaus 
näkyy 
luomakunnan 
lahjoissa – 
parasta vehnää 
ja kalliosta 
hunajaa. 
 

Psalmi 112 
 
 
 

Heprealaiskirje 
13: 1-8, 15-16 
 
Keskinäiseen 
rakkauteen 
kuuluu 
vieraanvaraisuu
s muukalaisia, 
kuten 
maahanmuuttaj
ia ja 
ilmastopakolaisi
a kohtaan sekä 
elämän 
pitäminen 
vapaana rahan 
rakastamisesta 
maailmassa, 

Luukas 14: 1, 7-
14 
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pidä vettä. 
Sama tulee 
esiin 
nykypäivän 
materialismin
a ja 
taloudellisen 
kasvun 
epäjumalanp
alvontana ja 
siinä miten 
niitämme 
kylvämäämm
e 
ilmastonmuut
oksessa, 
biodiversiteet
in 
katoamisessa 
ja maaperän 
saastumisess
a. 
 

jossa epätasa-
arvoisuus 
kasvaa ja 
materialismi on 
juurisyy monille 
ekologisille 
ongelmille. Uhri, 
jota Jumala 
toivoo meiltä, 
on se, että 
jaamme 
omastamme. 
 
 

Vanha 
testamentti 
A 

Vanha 
testamentti 
B 

Psalmi A Psalmi B Uusi 
testamentti 

Evankeliumi 

Syyskuun 8. – 13 su helluntaista 

Jeremia 18:1-
11 
 
 
Jumala 
savenvalajana 
voi rikkoa ja 
rakentaa 
kansakuntia. 
Mitä Jumala 
tekee tänään 
ihmisen 
aiheuttaman 
ekokatastrofi
n keskellä 
elävässä 
maailmassa? 
Missä kohdin 
kansojemme 
pitää tulla 
rikotuiksi ja 

5. Mooseksen 
kirja 30: 15-20 
 
Valitkaa 
elämä! 
Huomaa 
kuinka 
luontoa, 
taivasta ja 
maata 
kutsutaan 
todistajiksi. 
Huomaa myös, 
miten suhde 
Jumalan 
kanssa on 
sidottu yhteen 
elämäntavan 
kanssa – 
Jumalan tien 
kulkemiseen 
sisältyy syvästi 

Psalmi 139:1-5, 
12-18 
 
 
Jumalan 
henkilökohtaista 
huolenpitoa 
kuvataan 
rikkaalla 
kutomisen ja 
punomisen 
vertauskuvalla. 
Meidän täytyy 
ottaa tämä 
todesta, yhtä 
lailla koskemaan 
itseämme kuin 
kaikkia 
ilmastonmuutok
sen uhreja ja 
ruoan ja veden 

Psalmi 1 
 
 
 
Veden äärelle 
istutettu puu 
on ihana 
vertauskuva 
Jumalan 
Sanaan 
juurtumisesta
, mutta se on 
myös 
esimerkki 
siitä, kuinka 
kirjoituksissa 
tavataan 
käyttää 
luontoa 
esimerkkinä 
Jumalan 
toiminnasta. 

Kirje Filemonille 
1-21 
 
 

Luukas 14:25-
33 
 
 
 
Jeesuksen 
seuraaminen 
merkitsee ristin 
kantamista ja 
kaikesta 
luopumista. 
Mitä tämä 
merkitsee, kun 
elää 
kulutusyhteisku
nnassa, jossa 
arvo mitataan 
omaisuudessa, 
että kaikesta 
pitäisi luopua? 
Pitääkö kehotus 
ottaa 
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uudelleenmu
ovatuiksi? 
 

ekologinen 
puoli. 
 

puutteesta 
kärsiviä. 
 

Tämän 
tyyppiset 
kuvat 
(samoin kuin 
Jeesuksen 
vertaukset) 
avautuvat 
vain, jos 
olemme 
syvästi ja 
jokapäiväises
ti juurtuneet 
luomakunnan 
rakenteeseen 
ja rytmiin. 
 
 

kirjaimellisesti 
vai tarkoittaako 
se näkökulman 
vaihtamista 
materiaalisista 
asioista 
toisenlaiseen 
elämään – 
vähempään 
kulutukseen, 
yksinkertaisem
paan ja 
anteliaampaan 
elämään, jossa 
tunnistetaan 
kaikki Jumalan 
lahjana, joka on 
tarkoitettu 
jaettavaksi ja 
jossa ei 
tavoitella 
asioita 
luomakunnan 
kustannuksella? 
 

Vanha 
testamentti 
A 

Vanha 
testamentti 
B 

Psalmi A Psalmi B Uusi 
testamentti 

Evankeliumi 

Syyskuun 15. – 14. su helluntaista 

Jeremia 4:11-
12, 22-28 
 
Jumalan 
tuomitsee 
ihmisen 
synnit, jotka 
nähdään nyt 
luomakunnan 
valittaessa,  
synnin, joka 
aiheuttaa 
biodiversiteet
in häviämistä 
ja 
autioitumista. 
Pitäisikö 
meidän 
nähdä tämän 
päivän kriisit 

2. Mooseksen 
kirja 32:7-14 
 
 

Psalmi 14 
 
 
Ihmiset elävät 
kuin mitään 
Jumalaa ei olisi, 
käytännön 
ateisteina, tämä 
elämäntapa 
liittyy myös 
nykypäivän 
idoleihin, 
kulutukseen ja 
materialismiin. 
Huomaa, kuinka 
Jumalan sydän 
on köyhiä 
lähellä. Miten 
voimme tuoda 
esiin Jumalan 

Psalmi 51:3-
13 
 
Daavidin 
voimallinen 
rukous on 
parannuksen 
tekemistä 
hänen 
murhattuaan 
Uriahin ja 
tehtyään 
aviorikoksen 
Matseban 
kanssa. Se 
voidaan 
nähdä myös 
ahneutemme
, 
haaskauksem

Ensimmäinen 
kirje 
Timoteukselle 1: 
12-17 
 

Luukas 15:1-12 
 
Jeesuksen ja 
taivaan ilo 
jokaisesta 
kääntyneestä 
syntisestä. 
Juhla, erityisesti 
kadonneen 
kolikon 
löytyessä, 
ylittää 
mittasuhteiltaa
n sen mitä on 
löytynyt, mutta 
kuvastaa 
Jumalan 
valtakunnan 
luonnetta. Kun 
kannamme 
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Jumalan 
tuomiona vai 
sen 
niittämisenä, 
mitä olemme 
kylväneet 
ylikulutuksell
a, jätteillä ja 
ahneudella? 
Huomaa, että 
toivon 
lupaukset 
ylittävät 
tuomion, 
kuten aina 
kirjoituksissa. 
Tämä on 
tärkeää 
tänään, kun 
moni on 
menettänyt 
toivonsa 
maailman 
suhteen. 
 

todellisuuden 
siinä, miten 
pidämme huolta 
heistä, jotka 
elävät 
marginaaleissa? 
 
 

me ja väärien 
johtajien 
seuraamisen 
valituslauluna
. Ne ovat 
hiljentäneet 
luomakunnan 
ylistyksen. 
 

huolta köyhistä 
ja tästä 
planeetasta, 
emme saa 
unohtaa 
evankeliumin 
ydintä, sitä, 
että me itse 
kukin 
tarvitsemme 
muuttavaa 
hyväksyntää ja 
anteeksiantoa, 
jota Jumala 
tarjoaa meille 
Kristuksessa. 
 

Vanha 
testamentti 
A 

Vanha 
testamentti 
B 

Psalmi A Psalmi B Uusi 
testamentti 

Evankeliumi 

Syyskuun 22. – 15 su helluntaista 

Jeremia 8: 18-
9:1 
 
Teksti on 
sydämeenkäy
vä valitus 
Jumalan 
lasten 
puolesta. Se 
summaa, 
miltä 
ilmastonmuut
oksen 
uhreista 
saattaa 
tuntua: 
»Sadonkorjuu 
on ohi, kesä 
on mennyt, 

Aamos 8:4-7 
 
 
Vahvoja 
sanoja köyhien 
ja tarvitsevien 
sortajia 
vastaan. 
Voimme 
soveltaa tätä 
monella 
tasolla: 
valtioihin, 
jotka 
kuljettavat 
jätteitään 
toisiin maihin, 
saastuttavaan 
teollisuuteen, 
suuriin 

Psalmi 79:1-9 
 
 

Psalmi 113 
 
 
Teksti ylistää 
Jumalaa, joka 
hallitsee 
kaikkia 
luomakunnan 
rakenteita ja 
rytmiä ja joka 
huolehtii 
erityisellä 
tavalla 
köyhistä ja 
heikoista. 
 
 

1 kirje 
Timoteukselle 
2:1-7 
Kristus on 
kaiken Jumalan 
tahdon 
keskiössä, ja 
siinä keskiössä 
meitä kutsutaan 
rukoilemaan 
erityisesti 
vallanpitäjien ja 
päättäjien 
puolesta. Miten 
tämän tulisi 
vaikuttaa 
omaan 
rukoukseemme 
massiivisen 
epäoikeudenmu

Luukas 16:1-13 
 
 
Vertaus 
epärehellisestä 
palvelijasta on 
vaikea ja 
kommentaarit 
tulkitsevat sitä 
eri tavoin. 
Se mikä on 
selvää, on 
Jeesuksen 
ilmoitus tekstin 
lopussa: ”Te 
ette voi palvella 
sekä Jumalaa 
että 
mammonaa.” 
Se on valtava 
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mutta me 
emme ole 
saaneet 
apua!» Jos 
aiomme 
muuttua ja 
vastata 
Jumalan 
kutsuun ja 
tämän päivän 
kriiseihin, 
meidän pitää 
oppia 
valittamaan ja 
suremaan ja 
tuntea, miten 
Pyhä Henki 
valittaa 
yhdessä 
luomakunnan 
kanssa. 
 

yhtiöihin, jotka 
riistävät 
työntekijöitä ja 
tuhoavat 
luomakunnan 
kauneutta, 
meihin 
itseemme, kun 
käyttäydymme 
ajattelematto
masti, 
itsekkäästi, 
ahneesti ja 
haaskaamme 
luonnonvaroja
. 
 

kaisuuden, 
epätasa-arvon 
ja jatkuvan 
Jumalan 
luomakunnan 
tuhoamisen 
keskellä? Jos 
voimme 
äänestää 
vaaleissa, joissa 
johtajamme 
valitaan, 
minkälaisien 
periaatteiden 
mukaan 
evankeliumi 
kehottaa meitä 
tekemään 
äänestyspäätök
siä? 
 

haaste 
maailmalle, 
jossa rikkain 
20% väestöstä 
kuluttaa 16-
kertaisesti sen 
mitä köyhin 
20%. Uskollinen 
palvelija, joka 
huolehtii toisen 
omaisuudesta 
vertautuu 
siihen, miten 
käytämme 
luonnonvaroja, 
koska koko 
maailma kuuluu 
Jumalalle. 
 

Vanha 
testamentti 
A 

Vanha 
testamentti 
B 

Psalmi A Psalmi B Uusi 
testamentti 

Evankeliumi 

Syyskuun 29. – 16 su helluntaista 

Jeremia 32:1-
3a, 6-15 
 
Jeremia ostaa 
pellon 
profeetallisen
a tekona, 
koska 
huolimatta 
kaoottisesta 
ympäristöstä 
luvassa on 
toiveikas 
tulevaisuus, 
jossa peltoja 
taas ostetaan 
ja myydään. 
Tämä haastaa 
sellaisen 
hengellisyyde
n, jonka 
mukaan 
meidän tulisi 

Aamos 6: 1a, 
4-7 
 
Aamos puhuu 
tuomiosta, 
joka kohtaa 
rikkaita ei vain 
heidän 
materiaalisen 
omaisuutensa 
takia, vaan sen 
takia, että he 
ovat 
unohtaneet 
kärsivät. Mitä 
vaaroja on 
levossa ja 
turvallisuuden
tunteessa, jos 
turvallisuutem
me on 
taloissamme, 
säästöissämm

Psalmi 91:1-
6,14-16 
 
Toivon psalmi, 
joka on 
kirjoitettu 
epätoivon 
keskellä. Miten 
nämä sanat 
sopivat 
nykytilanteeseen
, 
ilmastopakolaisii
n, 
biodiversiteetin 
häviämiseen ja 
epäoikeudenmu
kaisuuteen? 
Jumala kuvataan 
siipiensä suojaan 
kätkevänä. 
Jumala loi kaiken 
uskomattoman 

Psalmi 146 
 
 
Luottavainen 
teksti, 
luottamuksen 
arvoisen 
Jumalan 
ylistystä, 
hänen, joka 
on Luoja ja 
uskollinen 
ylläpitäjä, 
hänen, joka 
on 
oikeudenmuk
ainen 
vainottuja, 
nälkäisiä, 
vangittuja, 
sokeita, 
maahanpaine
ttuja, 

Ensimmäinen 
kirje 
Timoteukselle 
6:6-19 
 
Voimallinen 
muistutus siitä, 
ettei meidän 
pidä laittaa 
toivoamme 
rahaan ja 
omaisuuteen 
vaan 
jumalallisiin 
lahjoihin, jotka 
tulevat esiin 
suhteissamme – 
Jumalan, 
ihmisten ja 
luomakunnan 
kanssa – sekä 
iankaikkisen 
elämän lahjaan. 

Luukas 16:19-
31 
 
Kertomus 
rikkaasta 
miehestä ja 
Lasaruksesta on 
voimallinen 
varoitus siitä, 
että 
epäoikeudenm
ukaisuuden ja 
köyhyyden 
huomiotta 
jättäminen on 
yksi Jumalan 
huomiotta 
jättämisen 
muoto. 
Uskomme 
täytyy näkyä 
anteliaisuutena 
ja 
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keskittyä 
taivaaseen ja 
unohtaa 
maalliset 
ongelmat. 
Meitä 
kutsutaan 
sijoittamaan 
aikaamme, 
työtämme ja 
rahaamme 
maahan 
(sosiaalisesti 
ja 
ekologisesti), 
johon Jumala 
on meidät 
istuttanut 
etsimään 
rauhaa, 
kaupungin tai 
kylän rauhaa 
ja 
hyvinvointia. 
 

e ja 
vakuutuksissa
mme eikä 
Jumalassa? 
 

luonnon 
rikkauden, jonka 
näemme 
ympärillämme, 
mitä eliöt 
puhuvat meille 
Jumalan kuvina, 
ja miten? 
 

muukalaisia, 
orpoja ja 
leskiä 
kohtaan. 
Huomaa, että 
teksti on 
vastakohta 
individualistis
elle ”Jeesus 
ja minä” -
spiritualiteetil
le. Me 
luotamme 
Jumalaan 
pitkälti 
Jumalan 
luomistyön ja 
oikeudenmuk
aisuuden 
takia, emme 
sen takia, 
mitä tunteita 
Hän meissä 
herättää. 
 

Huomaa, että 
rakkaus rahaan 
ja rikkauden 
tavoittelu on 
ongelman ydin, 
vaikka tämän 
päivän media ja 
loppumaton 
taloudellinen 
kasvu 
uskottelee 
meille, että raha 
ja terveys ovat 
vastaus 
tarpeisiimme. 
Voimmeko me, 
kirkkoina, oppia 
olemaan 
vastakulttuurisi
a ja kasvattaa 
tyytymisen 
kulttuuria 
ainaisen 
enemmän 
haluamisen 
sijaan? 
Osaammeko 
huomata, että 
me emme tuo 
maailmaan 
mitään, 
emmekä voi 
viedä mitään 
maailmasta, ja 
että Jumala (ei 
työmme tai 
taloutemme) 
antaa meille 
kaiken mitä 
tarvitsemme 
elääksemme 
kestävämmin ja 
kohtuullisemmi
n? 
 

oikeudenmukai
suutena, 
muuten se on 
merkityksetönt
ä. Miten tämä 
kertomus elää 
tämän päivän 
tilanteessa ja 
globaalissa 
maailmassa, 
jossa köyhät 
ovat ovillamme 
ja rikkaiden 
elämäntapa 
pahentaa 
ilmastonmuuto
ksen 
vaikutuksia, 
metsien 
katoamista, 
ruoan ja 
vedenpuutetta 
ja maailman 
köyhien 
kuihtumista? 
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Miten viettää jumalanpalvelus ulkona? 
Juhliaksesi Jumalan luomaa täydesti on paikallaan viedä jumalanpalvelus ulos, luomakunnan 

keskelle, joka jo palvoo Jumalaa toteuttamalla sitä tehtävää, jota varten se on luotu. 

 Harkitse ei-formaalia jumalanpalvelusta ja lyhyttä ehtoollisenviettoa, riippuen siitä, 

minkälainen jumalanpalvelustapa seurakunnassasi tavallisesti on. 

 Kolehtina pyydä lapsia ja aikuisia keräämään erilaisia asioita luonnosta ja tuomaan niitä 

alttarille maan hedelmien ja ihmisen käsien tekeminä symboleina leivän ja viinin ohella. 

 Sisällytä jumalanpalvelukseen hiljaisuutta, jonka aikana voidaan yhtyä sanattomaan 

luomakunnan lauluun. 

 Sisällytä jumalanpalvelukseen psalmi 104, psalmi 150 tai Matteus 6:25-33 tai jokin muu 

sopiva teksti. 

 Sisällytä jumalanpalvelukseen valituslaulu luomakunnan puolesta tai luomakunnan 

huokauksen kuuntelu (Room. 8:22) osana synnintunnustusta. 

 Käytä oheista tansanialaista siunausta, tai kutsu nuoret muokkaamaan se sopivaksi omaan 

ympäristöönne. Se voi olla lapsille ja nuorille innostava projekti. 

 

Tansanialainen siunaus 

 

Tansania, kiitä Jumalaa, kaikki heimot ja seudut, kiittäkää Jumalaa. 

Kiittäkää ja ylistäkää Häntä ikuisesti! 

Kaikki suuret asiat, kiittäkää Jumalaa. 

Kilimanjaro-vuori ja Victoria-järvi, Rift-laakso ja Serengetin tasanko, suuret apinanleipäpuut ja 

varjoa luovat mangopuut, kiittäkää Jumalaa. 

Kiittäkää ja ylistäkää Häntä ikuisesti! 

Kaikki pienet asiat, kiittäkää Jumalaa. 

Vilkkaat mustat muurahaiset ja hyppivät kirput, kiemurtelevat nuijapäät ja hyttysten toukat, 

lentävät sirkat ja vesipisarat, siitepöly ja tsetsekärpäset, 

hirssinsiemenet ja kuivatut dagat, kiittäkää Jumalaa. 

Kiittäkää ja ylistäkää Häntä ikuisesti! 

Kaikki terävät asiat, kiittäkää Jumalaa. 

Sisaltaimien päät ja järviruo’ot, masai-keihäät ja metsästysnuolet, 

sarvikuonon sarvet ja krokotiilin hampaat, kiittäkää Jumalaa. 

Kiittäkää ja ylistäkää Häntä ikuisesti! 

Kaikki pehmeät asiat, kiittäkää Jumalaa. 
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Sahanpurut, tuhka ja kapokkivilla, 

pesusienet, puuro ja kypsänkeltainen mango, kiittäkää Jumalaa. 

Kiittäkää ja ylistäkää Häntä ikuisesti! 

Kaikki makeat asiat, kiittäkää Jumalaa. 

Villihunaja, papaijat ja kookosmaito, 

ananas, sokeriruoko ja aurinkokuivatut taatelit, 

hitaasti kypsytetty jamssi ja banaanimehu, kiittäkää Jumalaa. 

Kiittäkää ja ylistäkää Häntä ikuisesti! 

Kaikki karvaat asiat, kiittäkää Jumalaa. 

Kiniini ja sininen saippua,  

piimä ja maissiolut, kiittäkää Jumalaa. 

Kiittäkää ja ylistäkää Häntä ikuisesti! 

Kaikki nopeat asiat, kiittäkää Jumalaa. 

Vuorikauriit ja tööttäävät kuorma-autot,  

pelästyneet tuhatjalkaiset ja leimahtavat salamat, kiittäkää Jumalaa. 

Kiittäkää ja ylistäkää Häntä ikuisesti! 

Kaikki hitaat asiat, kiittäkää Jumalaa. 

Uteliaat kirahvit ja vanhat luisevat lehmät, 

pitkähäntäiset kameleontit ja hitaasti rouskuttavat lampaat, 

kiittäkää Jumalaa. 

Kiittäkää ja ylistäkää Häntä ikuisesti! 

Kaikki äänekkäät asiat, kiittäkää Jumalaa.  

Monsuunisateet ja alumiinikatot, keskiyön hyeenat ja juhlapäivien rummut, 

rautatieasemat ja puuseppien pajat, kiittäkää Jumalaa. 

Kiittäkää ja ylistäkää Häntä ikuisesti! 

Kaikki hiljaiset asiat, kiittäkää Jumalaa. 

Kynttilänliekki ja juurikynnetty uoma, pilvenhattarat ja aurinkoiset kirjastot, 

Uluguru-vuoret ja nukkuvat toukat, kotilot ja ryömivät kilpikonnat, laiduntavat seeprat ja vaanivat 

leijonat, kiittäkää Jumalaa. 
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Kiittäkää ja ylistäkää Häntä ikuisesti! 

Kaikki olennot, jotka eivät koskaan puhu, kiittäkää yhä Jumalaa. 

Kiittäkää ja ylistäkää Häntä ikuisesti! 

(lähde tuntematon) 

 

Kestävän kehityksen tapahtuman järjestäminen 
Kumppanuus rikastuttaa kokemustamme luomakunnasta. Liittymällä yhteen yhteisöissämme, 

jaamme sekä ilot luomakunnan lahjoista sekä haasteet sen suojelemisessa.  Voimien löytäminen 

yhdessä on periaate, johon kehotetaan kirjoituksissa, joissa sanotaan: 

 ”Kaksin on parempi kuin yksin, 

sillä kumpikin saa vaivoistaan hyvän palkan. 

Jos he kaatuvat, toinen auttaa toista nousemaan, 

mutta voi yksinäistä, joka kaatuu – 

häntä auttamassa ei ole ketään. 

Ja jos kaksi makaa yhdessä, on molemmilla lämmin, 

mutta kuinka yksinäisellä voisi olla lämmin? 

Yksinäisen kimppuun on helppo käydä, 

mutta kaksi pitää puolensa, 

eikä kolmisäikeinen lanka katkea helposti.” (Saarnaaja 4:9-12) 

 

Seuraavat ehdotukset voivat auttaa suunnittelemaan kestävän kehityksen tapahtuman omassa 

yhteisössäsi. 

 

Osallistu vesiensuojeluun 

Vesien puhdistaminen on tärkeä tapa suojella kaikkia eliöitä, jotka elävät vedessä. 71% maapallon 

pinnasta on veden peittämää, saasteilla ja jätteillä on tuhoava vaikutus moniin lajeihin, myös 

ihmisiin, jotka ovat riippuvaisia puhtaasta vedestä. 

Vesien saastumiseen liittyy lannoitteiden ja tuholaismyrkkyjen leviäminen vesiin, teollisuusjätteet 

ja valtavat määrät muovijätettä. Muovi aiheuttaa eläinten kuolemia, ja mikromuovit puolestaan 

monia suuria ongelmia. 

Osallistuminen vesien puhdistusohjelmiin suojelee elämän verkkoa, ja kunnioittaa kristinuskon 

symbolista sitoutumista veteen, joka alkaa pilvestä, joka johdatti israelilaisia, ja jatkuu aina jokeen, 
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jossa Jeesus kastettiin. Ryhmäsi voi sisällyttää ohjelmaansa matkan vedenpuhdistamolle 

pyhiinvaelluksena, joka liittää teidät uskomme perusteisiin. 

Joka vuosi myös kansainvälinen yhteisö liittyy mukaan vesiensuojeluun. Tänä vuonna 

kansainvälinen rantojen siivouspäivä on 21. syyskuuta, mutta siihen liittyvä tapahtuma on 

tervetullut minä tahansa päivänä. Osallistumalla estät muovien ja muiden haitallisten materiaalien 

päätymistä veteen ja osaksi ravintoketjua. Tällaiset aktiviteetit sopivat erityisen hyvin perheille. 

Muovista puhuminen voidaan liittää esimerkiksi osaksi pyhäkoulun ohjelmaa. Vihreät anglikaanit 

ovat kehittäneet Oceans of plastics -materiaalin pyhäkouluja varten. Oppaassa on ideoita 

konkreettisiin tehtäviin, joilla voidaan suojella meriä ja niiden eliöitä. 

Kehitä puskurivyöhyke 

Yksi tapa suojella paikallista biodiversiteettiä on luoda pieni ekologinen lokero tai maa-alue, jossa 

erilaiset kasvit ja eläimet saavat suojaa. Pienelläkin alueella (kuten kotipuutarhassa tai 

kirkkomaalla) on mahdollista luoda elinmahdollisuuksia erilaisille kasveille ja eliöille ekologisten 

lokeroiden avulla. Voit esimerkiksi perustaa niityn, jättää tilaa pihan laidalle, kävelyteiden tai 

parkkialueiden viereen, jota ei leikata, niin että heinät, kasvit ja kukat voivat rauhassa kasvaa. Tai 

rajaa alue olemassa olevien puiden ympärille, jossa aluskasvillisuus saa kasvaa ja lehdet 

kompostoitua rauhassa. 

Luonnolliset suojelualueet tukevat kasvillisuuden moninaisuuden kehittymistä, pintamaan 

rikkautta ja veden imeytymistä. Villit kasvit ja kukat houkuttelevat pölyttäjiä, kuten perhosia ja 

mehiläisiä, jotka edistävät kasvien hyvinvointia ja tuottavuutta, joka puolestaan houkuttelee 

lintuja. Juuret, lehdet, pudonneet oksat antavat suojaa hyönteisille ja pieneläimille. Eläinten 

jätteet ja kompostoituvat kasvijätteet rikastuttavat maata, joka tukee suojavyöhykkeen lisäksi 

ympäröivää luontoa. Voit perustaa pienen suojan (kuten sammakkomökin, hyönteishotellin tai 

linnunpöntön) laajentaaksesi luonnon monimuotoisuutta.  

Ota yhteyttä paikalliseen luonnonsuojelujärjestöihin saadaksesi hyödyllisiä vinkkejä kasveja ja 

eläimiä hyödyttävien suojelualueiden rakentamiseksi. Ekologisten hyötyjen lisäksi 

luonnonmukaiset suoja-alueet kirkon tai kotisi ympäristössä vähentävät ylläpidon tarvetta ja 

tarjoavat mahdollisuuden esteettisesti kauniisiin alueisiin, joissa voit tarkkailla ja oppia lisää 

luonnon monimuotoisuudesta! 

Istuta puu 

Metsät auttavat taistelussa ilmastonmuutosta vastaan, puhdistavat hengitysilmaa ja ovat kotina 

monille maanpäällisille eliöille. Puun istuttaminen voi myös symboloida yhteisön sitoutumista 

luonnonsuojelemiseen. 

Voit sisällyttää Luomakunnan aikaan puidenistutustapahtuman, johon kuuluu rukoushetki. Valitse 

alkuperäislajeja, jos mahdollista. Ne tukevat parhaiten hyönteisten ja muiden eläimien elämää ja 

rikastuttavat koko ekosysteemiä. 

Älä unohda ottaa mukaan suunnitteluun kiinteistövastaavia. Kokoa myös tiimi huolehtimaan 

taimista istutuksen jälkeen. 
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Kannusta kestävään elämäntapaan 

Luomakunnan aika on loistava tilaisuus pohtia omaa elämäntapaamme ja sen ilmastovaikutuksia, 

sekä sitoutua kestävämpään elämäntapaan. Hyvä uutinen on, että pienet kestävät 

elämäntapavalinnat saavat aikaan suuren vaikutuksen. 

Vähennä hiilijalanjälkeä 

Kannusta yhteisöäsi vähentämään ekologista vaikutustaan ja liittymään Living the Change -

kampanjaan Luomakunnan ajan aikana. Living the change on uskontojenvälinen kampanja, joka 

auttaa ihmisiä ja uskonnollisia yhteisöjä eri puolilla maailmaa toimimaan arvojensa pohjalta ja 

vähentämään hiilijalanjälkeään. Yhdessä nämä toimet synnyttävät kollektiivisen yrityksen 

pysäyttää ilmastonlämpeneminen 1,5°C esi-teollisen ajan yläpuolelle. Pohjimmiltaan, 

ilmastonlämpenemisen hidastaminen on tärkeä tapa suojella kasveja ja eläimiä, joiden elämisen 

perusteisiin suuremmat aavikot, kuumemmat kestä ja muuttuvat sademäärä vaikuttavat. 

Ehdotuksia, miten liittyä mukaan Living the Change -kampanjaan. 

 Lupaa toteuttaa uskoa ja arvoja käytännössä henkilökohtaista hiilijalanjälkeä vähentämällä. 

 Tee konkreettinen elämäntapamuutos yhdessä kolmesta suuresta hiilijalanjälkeä 

kasvattavasta alueesta: liikkuminen, ruokavalio tai energiankulutus. 

 Perehdy siihen, miten ja millä perusteella henkilökohtaiset valinnat ilmastonmuutoksen 

estämiseksi ovat osa kristillisen uskon todeksi elämistä. Voit hyödyntää tässä Living the 

Changen webinaareja. 

 Järjestä Living the Change -illallinen, jonka aikana keskustellaan kristillisestä uskosta ja 

ilmastoystävällisestä elämäntavasta yhteisösi jäsenten kesken. 

 Järjestä Living the Change -tapahtuma rohkaisemaan ihmisiä merkitykselliseen 

hiilijalanjäljen pienentämiseen. 

 Tietoja ja resursseja: www.livingthechange.net tai info@livingthechange.net 

 

Vähennä kertakäyttömuovia 

Muovi kuuluu monella tavalla jokapäiväiseen elämäämme. Vaikka muovit ovat mahdollistaneet 

elämää pelastavia keksintöjä lääketieteessä ja puhtaan energian tuotannossa, niiden ylikäyttö on 

merkki käyttökulttuuristamme. Muovi haastaa meidät kristityt kysymään sitoutumistamme 

luomakunnan suojeluun jokapäiväsessä elämässämme. 

Ihmiskunta tuottaa tällä hetkellä Worldwatch Instituten mukaan noin 300 miljoonaan tonnia 

muovia joka vuosi, josta suuri osa on kertakäyttöistä. Kestää vuosikymmeniä ja vuosisatoja ennen 

kuin suuri osa tästä muovista katoaa. Samaan aikaan se hajoaa yhä pienemmiksi osasiksi, jotka 

päätyvät merieläinten ruoansulatuselimistöön, ja niistä huuhtoutuu kemikaaleja maahan ja 

vesistöihin. 

Tee muovittomuuslupaus ja luovu kertakäyttömuovista 40 päiväksi – tai miksei pitemmäksi ajaksi! 

Jokainen säästetty kertakäyttöinen muoviesine tarkoittaa yhtä esinettä vähemmän kaatopaikalla, 

meressä tai jätteenpolttolaitoksessa – tai yhtä toiselle puolelle maailmaa kuljetettua jätettä 

vähemmän. 

http://www.livingthechange.net/
mailto:info@livingthechange.net
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Kertakäyttömuoviesineet on tarkoitettu käytettäväksi vain yhden kerran, kuten 

virvoitusjuomapullot. Yleisimpiä näistä ovat kertakäyttömukit, pullot, kierrätyskelvottomat 

pakkaukset, rätit, ja naisten hygieniatuotteet. Kierrätettävien vaihtoehtojen löytäminen näille on 

helpompaa kuin luulisi, ja voi olla hyvin tyydyttävää tietää, että voit kulkea hiukan kevyempänä 

maan päällä. 

Seitsemän tapaa vähentää muovijätettä: 

 Käytä uudelleenkäytettävää kahvikuppia (teräsmukit tai bambumukit ovat parhaita) 

 Kuljeta mukanasi juomapulloa ja täytä se kotona tai työpaikalla (Pisimpään käyttöä 

kestävät ovat ruostumatonta terästä tai lasia) 

 Vähennä muovipakkauksia ostamalla hedelmät ja vihannekset irtomyynnistä 

 Älä käytä pillejä ravintolassa 

 Käytä saippua- ja shampoopaloja nestemäisten muovipullossa myytävien tuotteiden sijaan 

 Jos sinulla on lapsia, harkitse pestäviä vaippoja – jo päiväkäyttö vaikuttaa paljon 

 Nainen – harkitse kestävämpien kuukautistuotteiden käyttämistä, kuten kuukautiskuppia, 

pestäviä terveyssiteitä tai kuukautiset kestäviä housuja 

Lisää tietoa muovittomuudesta: https://www.tearfund.org 

Osallistu kampanjaan 

Kristittyinä meillä on pitkä historia profeetallisesta todistajuudesta. Nathanin sanoista kuningas 

Daavidille aina Jeesuksen sanoihin fariseuksille, totuuden puhuminen vallanpitäjille on ollut tapa 

elää todeksi uskomme kutsua maailmassa, joka kaipaa pelastusta. Seuraavat ehdotukset auttavat 

sinua kohtaamaan yhteistä kotiamme uhkaavia asioita ja rohkaisevat pitämään maailmastamme 

huolta. 

Vastusta kestämätöntä palmuöljyä 

Palmuöljyn tuotanto uhkaa luomakuntaa. Palmuöljy on monen ostamamme tuotteen ainesosa, 

sitä on kaikessa biopolttoaineista kosmetiikkaan ja suklaaseen. Monissa paikoissa, kuten 

Indonesia, Borneo ja Sumatra alkuperäiset metsät on hävitetty ja raivattu tilaa tuottoisille 

palmuöljyplantaaseille. Nämä maat, jotka joskus olivat täynnä lintujen laulua ja hyönteisten 

surinaa, ovat köyhtyneet palmupuurivitöiksi, jotka täyttävät kasvavaa palmuöljyn tarvetta ruoan 

lisäaineena. 

Niiden lajien joukossa, jotka näissä osissa maailmaa menettävät kasvuympäristönsä, orangit ovat 

erityisen haavoittuvaisia. Metsäalueiden häviäminen ja orankien kohtaama uhka innosti 13-

vuotiasta Anouk Walliser Keel -nimistä sveitsiläistyttöä käynnistämään kampanjan, joka vastustaa 

kestämätöntä palmuöljytuotantoa vastaan. Hän kirjoittaa: ” Törmäsin artikkeliin, joka koski 

palmuöljyä ja orankeja… Ja hitaasti aloin ymmärtää asian laajemmat yhteydet. Tulin vihaiseksi, sillä 

jotkut ihmiset näyttivät ajattelevan, että he voivat noin vain kaataa metsät. He ajattelivat vain 

rahaa ja itseään. Halusin tehdä jotakin. Niinpä suunnittelin esitteen, jolla voisin kehottaa ihmisiä 

ympärillä olemaan ostamatta palmuöljyä. Jaoin esitettä seurakunnassa, koulussa ja 

naapurustossa.” 

https://www.tearfund.org/
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Sinä ja seurakuntasi voit harkita Anoukin esimerkin seuraamista ja lanseerata kampanjan, jolla 

kannustetaan kestävästi tuotetun palmuöljyn käyttämistä – öljyn, jonka tuotannosta ei seuraa 

metsien katoamista. Palmuöljyn tuotanto on poliittisesti ja taloudellisesti monimutkainen asia, 

mutta voit aloitta herättämällä tietoisuutta sen tuotannosta ja käytöstä monissa tuotteissa. Lisää 

tietoa palmuöljytuotantoon liittyvistä kysymyksistä voit löytää täältä: 

https://www.greenpeace.org/usa/palm-oil-scorecard-are-brands-doing-enough-for-indonesias-

rainforests/ ja täältä: https://www.greenpalm.org/about-palm-oil/sustainable-palm-oil 

Kannusta luonnonsuojeluun 

Jumala loi maailman eläväksi kudokseksi, jossa värien rikkaus ja miljoonat lajit antavat jokainen 

oman panoksensa kokonaisuuteen. Valitettavasti YK:n raportti toukokuulta 2019 paljasti, että 

miljoonaa kasvi- ja eläinlajia uhkaa sukupuutto ihmisen toimien takia. Tulevina kuukausina useat 

kansainväliset ilmastokokoukset keskittyvät pohtimaan, miten kansainvälinen yhteisö voi suojella 

näitä lajeja. Yksi ehdotus on Global Deal for Nature, jonka tavoitteena on suojella 30% 

luonnonmukaisista alueista vuoteen 2030 mennessä. Harkitse tänä luomakunnan aikana Global 

Deal for Naturen tai muiden vastaavien vetoomusten tukemista luonnon suojelemiseksi. 

Sijoittaminen ja osakkuus 

Luomakunnan aika antaa mahdollisuuden pohtia eri tapoja suojella elämän verkkoa, liturgiasta ja 

jumalanpalveluksesta toimintaperiaatteisiin ja tuotteisiin, kuten palmuöljy, joita käytämme. 

Kestävien sijoitustapojen valitsemisella on myös vaikutusta.  

Fossiilisiin polttoaineisiin investoiminen tekee mahdottomaksi ilmastonlämpenemisen pitämisen 

alle 1,5°C, rajan, jota tiede pitää katastrofin raja-arvona. Lämpimämpi maailma ei ole turvallinen 

haavoittuville lajeille, jotka eivät kestä suurempia aavikoita eivätkä kuumempia kesiä. Fossiilisten 

polttoaineiden tuotanto tuhoaa elinympäristöä eri puolilla maailmaa. Yasunista Equadorista 

Amazonin alueelta Adanin kaivokseen Australiassa ja Deepwater Horizon -öljynporauslautalle 

Meksikonlahdelle fossiilisten polttoaineiden tuotanto tuhoaa Jumalan luoman maailman herkkää 

tasapainoa. 

Me voimme olla osa ratkaisua. Auta yhteisöäsi sitoutumaan fossiilisten polttoaineiden käytön 

vähentämään Luomakunnan aikana. Jos et ole päätöksentekijä, työskentely yhdessä toisten 

kanssa, esittele asiaa ja tue päätöksentekijää. 

Lisää tietoa löytyy täältä: https://catholicclimatemovement.global ja täältä: 

https://operationnoah.org/articles/bright-now-towards-fossil-free-churches/ 

Investoijat voivat myös arvioida, miten yritykset ovat varustautuneet hiilineutraaliuteen 

käytämällä työkaluja täältä: http://www.lse.ac.uk/GranthamInstitute/tpi/ 

Osallistu mielenilmaukseen 

Nuoret eri puolilla maailmaa yhdessä tukijoidensa kanssa ovat käynnistäneet maailmanlaajoja 

lakkoja korostaakseen ilmastonmuutoksen vastaisen työn kiireellisyyttä. Tämä liike, jota kutsutaan 

nimellä Perjantai tulevaisuudelle, on organisoinut lakkoja joka perjantai kutsuakseen hallitukset 

siirtymään nopeasti pois fossiilisten polttoaineiden käyttämisestä kohtia uusiutuvia 

energiamuotoja. Luomakunnan puolesta puhuminen on Luomakunnan ajan keskeisiä osia, ja 

https://www.greenpeace.org/usa/palm-oil-scorecard-are-brands-doing-enough-for-indonesias-rainforests/
https://www.greenpeace.org/usa/palm-oil-scorecard-are-brands-doing-enough-for-indonesias-rainforests/
https://www.greenpalm.org/about-palm-oil/sustainable-palm-oil
https://catholicclimatemovement.global/
https://operationnoah.org/articles/bright-now-towards-fossil-free-churches/
http://www.lse.ac.uk/GranthamInstitute/tpi/
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globaalin ilmastonmuutoksen hidastaminen ja pysäyttäminen on yksi askel kohti luonnon 

monimuotoisuuden suojelemista. 

Viikoittaisia perjantain ilmastolakkoja täydentävät suuret kansainväliset liikkeet muutaman 

kuukauden välein. Syyskuun 23.-29. päivä YK:n pääsihteeri järjestää ilmastokokouksen, ja lakkoja 

odotetaan tuolloin eri puolilla maailmaa. Voit kannustaa ilmastonmuutoksen vastaiseen 

aktiivisuuteen ja suojella luonnon monimuotoisuutta järjestämällä lakon yhteisössäsi ja osallistua 

lakkoon muuten. Lisää informaatiota lakoista: https://www.fridaysforfuture.org tai 

https://laudatosigeneration.org (nuorten katolilaisten liike). 

 

 

Kansainvälisten tapahtumien kalenteri 
Samalla kun jokainen kristillinen yhteisö viettää Luomakunnan aikaa omalla tavallaan eri puolilla 

maailmaa, muutamiin tapahtumiin voidaan liittyä yhtenä suurena yhteisönä. 

Syyskyyn 1. 

Luomakunnan päivä/Luomakunnan rukouksen päivä maailmassa 

Luomakunnan päivä, jota kutsutaan myös Luomakunnan rukouksen päiväksi maailmassa, 

avaa Luomakunnan ajan vuosittain. Paavi Fransiskus, patriarkka Batholomeus, Kirkkojen 

maailmanneuvosto ja monet muut johtajat ovat kutsuneet kristityt viettämään sitä. 

Maailmanlaajuisesti kristittyjä kutsutaan yhteen jumalanpalveluksiin yhteisen asiamme 

puolesta. Lisää informaatiota: www.seasonofcreation.org 

 

Syyskuun 22.  

Kansainvälinen rantojen siivouspäivä 

Jo kolmenkymmenen vuoden ajan yhteisöt ovat kokoontuneet siivoamaan roskia rannoilta 

ja vesistöistä, lammista, järvistä ja joista. Yhdessä vapaaehtoiset siivoavat ja lajittelevat 

suunnattomia jätevuoria vuosittain. Sinun yhteisösi voi liittyä mukaan. Lisää tietoja: 

https://www.oceanconservancy.org 

 

Syyskuun 23-29. 

YK:n Climate Action Summit 

YK:n pääsihteeri johtaa ilmastokokouksen, jonka tavoitteena on herättää maailman huomio 

Pariisin ilmastosopimuksen toteuttamiseksi. Pariisin sopimus on hyväksytty kaikissa 

maailman valtioissa  - vain USA on sanonut irtautuvansa siitä. Valtiot eivät ole kuitenkaan 

tehneet suunnitelmia tavoitteiden saavuttamiseksi. 197 sopijavaltiosta vain seitsemän on 

tiellä, jossa onnistutaan pitämään ilmaston lämpenemin alle 2°C tasossa, ja vain kaksi alle 

1.5°C. Tutkimukset osoittavat, että jokainen lämpöaste tarkoittaa lisää nälkää, sairautta, ja 

lisää konflikteja. YK:n pääsihteerin järjestämä kokous on mahdollisuus ihmisille edistää ja 

tukea oikeita, kunnianhimoisia suunnitelmia kriisin ratkaisemiseksi. 

 

 

https://www.fridaysforfuture.org/
https://laudatosigeneration.org/
http://www.seasonofcreation.org/
https://www.oceanconservancy.org/
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Lokakuun 4.  

Pyhän Fransiskuksen päivä 

Monet traditiot kunnioittavat Pyhää Fransiskusta ja pitävät häntä inspiraation lähteenä 

luonnonsuojelulle. Lokakuun 4. päivä on Fransiskuksen päivä ja Luomakunnan ajan 

viimeinen päivä. Uskonnolliset johtajat eri puolilta maailmaa kokoontuvat yhteen 

pohtimaan sitä, miten Pyhä Fransiskus on johdattanut heitä hengellisellä tiellä ja juhlimaan 

yhteistä kuukauden jaksoa, Luomakunnan aikaa.  

 

Tulee mukaan sosiaalisessa mediassa 
Liity mukaan rukoukseen ja pohdintaan ja jaa uutisia sosiaalisessa mediassa. Kannustava 

kansainvälinen yhteisö on muotoutumassa Facebookissa ja Twitterissä.  

Liity mukaan kansainväliseen yhteisöön käyttämällä #SeasonOfCreation -hashtagia Twitterissä, 

Instagramissa ja Facebookissa. Tällä hashtagillä merkityt postaukset voivat näkyä 

https://seasonofcreation.org – nettisivulla. 

Kutsumme sinut seuraaman Season of Creation -teemaa Facebookissa, Twitterissä ja 

Instagramissa. 

  

https://seasonofcreation.org/
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