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Esipuhe 

Kiitos, että tuot yhteisösi Luomakunnan aikaan. Joka vuosi syyskuun ensimmäisestä päivästä 

lokakuun neljänteen kristittyjen perhe liittyy maailmaanlaajaan rukouksen juhlaan ja toimintaan 

yhteisen kotimme suojelemiseksi. 

Kristuksen seuraajina eri puolilta maailmaa jaamme yhteisen tehtävän Jumalan luoman 

varjelijoina. Näemme, että hyvinvointimme on kietoutunut yhteen luomakunnan hyvinvoinnin 

kanssa. Riemuitsemme mahdollisuudesta pitää huolta yhteisestä kodistamme sekä sisaristamme ja 

veljistämme, jotka jakavat tämän kodin kanssamme. 

Tämä opas auttaa perehtymään Luomakunnan aikaan ja suunnittelemaan sen viettämistä. Lisää 

resursseja, webinaareja ja rukoushetkiä, Facebook-ryhmä ja valokuvia on saatavissa netissä. Voit 

vierailla osoitteessa www.seasonofcreation.org saadaksesi kaikki (englanninkieliset) materiaalit 

käyttöösi. 

 

 

 

 

 

Englannin kielinen materiaali: www.seasonofcreation.org 

Suomennos: Kati Pirttimaa   

http://www.seasonofcreation.org/
http://www.seasonofcreation.org/
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Uskonnollisten johtajien kutsu liittyä Luomakunnan aikaan 
 

Rakkaat sukulaiset Jeesuksessa, Vapahtajassamme ja Herrassamme, 

Syyskuun ensimmäisestä päivästä lokakuun neljänteen kristittyjen perhe juhlii luomisen hyvää 

lahjaa. Maailmanlaaja juhla sai alkunsa vuonna 1989, kun Ekumeeninen patriarkaatti julisti 

syyskuun ensimmäisen päivän Luomakunnan rukouspäiväksi, ja sitä viettää nykyisin laaja 

ekumeeninen yhteisö. Rukous on voimallinen kokemus ja väline, joka voi kasvattaa tietoisuutta ja 

luoda maailmaamuuttavia suhteita ja palvelua. 

Tämän vuoden teema on Koti kaikille? Uudistetaan Jumalan Oikos. Toiveena on yhteinen työ, 

jonka kautta syntyy laaja raamatullinen ja kosmologinen horisontti, jota ei tulkita vain tekstien 

kautta, vaan tavoitteena on kehittää uusi tapa lähestyä raamatuntekstejä, elämää ja maailmaa 

Jumalan asumuksena sekä tunnistaa lukemattomien veljien ja sisarien viisaus, joka auttaa 

uudistamaan maailmaa toisiinsa kuuluvana ja toisistaan riippuvaisena globaalina yhteisönä. 

Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa Jumala asettaa taivaankannen maan päälle. Englanniksi 

taivaankantta kuvaa sana ”dome”, siitä on johdettu sanat domicile – kotipaikka ja domestic – 

kotimaa – Jumala on siis asettanut kaikki ihmiset ja kaiken elämän saman taivaankannen alle – me 

kaikki olemme Jumalan kodissa, Jumalan oikoksessa. Jumala antoi ihmisille tehtävän viljellä ja 

varjella tätä Jumalan oikosta. Tohtori Martin Luther King Jr. Ja monet muut ovat kutsuneet 

Jumalan oikosta ”siunatuksi yhteisöksi”, yhteisöksi, jossa kaikki elämä on tasa-arvoista, vaikka 

jokaisella onkin erilainen tehtävä. 

Oikos on koti kaikille, mutta se on nyt vaarassa ahneuden, riiston, epäkunnioituksen, yhteyden 

katkeamisen ja systemaattisen rappion takia. Koko luomakunta huutaa jatkuvasti. Teollisen 

vallankumouksen alusta maanpiiri, jossa tunnistamme Jumalan luomistyön voiman on jatkuvasti 

huvennut. Nykyisin vain pieni osa ihmisten tietoisuudesta tunnistaa Jumalan uudistavan työn 

maapallon parantamiseksi. Me olemme unohtaneet, että elämme Jumalan taloudessa, oikoksessa, 

siunatussa yhteisössä. Meidän olemuksemme ytimessä oleva rippuvaisuus toisistamme on 

unohtunut, pahimmillaan tarkoituksella kielletty. 

Toivomme ja rukouksemme on, että voimme tulla taas opetuslapsien siunatuksi yhteisöksi. 

Toivottavasti voimme edetä eteenpäin elämän rakenteellisista ja kasvatuksellisista näkökulmista 
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kohti profeetallista ja hengellistä elämää, sellaista toimintaa ja elämäntapaa kohti, jonka Jeesus 

muovaa.  

Olkaamme voittajia, jotka uudistavat elämää, olkaamme kaikkea elämää palvelevia johtajia 

siunatussa yhteisössä, Jumalan oikoksessa. 

Jumalan armossa, 

Members of the Season of Creation Advisory Committee:  
Bishop Marc Andrus, Episcopal Diocese of California 
Rev. Dr Dave Bookless, A Rocha 
Rev. Ed Brown, Care of Creation and Lausanne Catalyst for Creation Care  
Dr. Celia Deane-Drummond, Director, Laudato Si' Research Institute, Campion Hall, University of 
Oxford 
Msgr. Bruno-Marie Duffé, Secretary, Vatican Dicastery for Promoting Integral Human 
Development  
Rev. Norm Habel, Season of Creation Project, Adelaide 
Bishop Nick Holtam, Bishop of Salisbury, Church of England Environment Working Group  
Dr. Hefin Jones, Executive Committee, World Communion of Reformed Churches 
Metropolitan of Zimbabwe Serafim Kykotis, Greek Orthodox Archbishopric of Zimbabwe and 
Angola  
Archbishop Mark Macdonald, National Indigenous Anglican Bishop, Anglican Church of Canada  
Fr. Martin Michalíček, Secretary General, Consilium Conferentiarum Episcoporum Europae  
Mr. Marcelo Leites, General Secretary, World Student Christian Federation 
Sr. Patricia Murray, Executive Secretary, International Union Superiors General 
Dr. Alexandros K. Papaderos, Advisor of the Ecumenical Patriarchates of Constantinople  
Dr. Paulo Ueti, Theological Advisor & Latin American Regional Director, Anglican Alliance   
Dr. Ruth Valerio, Director Global Advocacy and Influencing, Tearfund  
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Johdanto vuoden teemaan 
Joka vuosi Luomakunnan ajan oppaan toimittava ekumeeninen ohjauskomitea ehdottaa teemaa 

Luomakunnan ajalle. Vuoden 2021 teema on Koti kaikille? Uudistetaan Jumalan Oikos. 

Psalminkirjoittaja julistaa, että " Herran maa on ja kaikki mitä siinä on". Tämän laulun keskiössä on 

kaksi uskonydintä. Ensimmäinen on se, että jokainen olento kuuluu maapallon yhteisöön. Toinen 

on se, että koko yhteisö kuuluu Luojaan. Kreikan sana tälle yhteisölle on oikos. Oikos on sanan 

oikoumene eli ekumeeninen, juurisana, joka kuvaa "yhteistä kotiamme", kuten paavi Franciscus 

toteaa Laudato Si:ssä. Yhteinen kotimme, koko maa kuuluu Jumalalle, ja jokainen rakastettu luotu 

kuuluu tähän yhteiseen oikosiin. 

Nivomalla teeman oikos-käsitteeseen katsomme kohti kiinteää verkostoa suhteita, jotka 

ylläpitävät maapallon hyvinvointia. Sana ekologia (oikologia) kuvaa eläinten, kasvien, ei-tuntevien 

organismien ja mineraalien välisiä suhteita, joilla jokaisella on tärkeä rooli tämän rakkaan yhteisön 

tasapainon ylläpitämisessä. Jokainen olento on tärkeä ja edistää sen monimuotoisen ekosysteemin 

terveyttä ja kantokykyä, jossa se elää. Ihmiset ovat osa tätä Maan yhteisöä. Meidät on luotu 

samoista maapallon aineista, ja kanssaluotumme ja maa itse huolehtivat meistä. 

Ihmissuhteilla on myös ekologinen merkitys. Taloudelliset (oikonomia), sosiaaliset ja poliittiset 

suhteet vaikuttavat luomisen tasapainoon. Kaikella, mitä valmistamme, käytämme ja tuotamme, 

on alkuperä maapallolla, olipa se mineraali-, kasvi- tai eläinperäistä. Tottumuksemme kuluttaa 

energiaa ja tavaroita vaikuttavat planeettajärjestelmien sietokykyyn ja Maan kykyyn parantaa 

itsensä ja ylläpitää elämää. Taloudellisilla ja poliittisilla suhteilla on suoria vaikutuksia 

ihmiskuntaan ja Jumalan oikosin muihin jäseniin. 1. Mooseksen kirja 2:15 muistuttaa meitä siitä, 

että luotujen joukossa Luoja on antanut ihmisille erityisen kutsun viljellä ja varjella Jumalan 

oikosia. 

Oikeudenmukaisien ekologisten, sosiaalisten, taloudellisten ja poliittisten suhteiden ylläpitäminen 

vaatii uskoa, järkeä ja viisautta. Uskon kautta liitymme psalminlaulajan muistutukseen siitä, että 

emme ole elottoman taloudenhoitajia, vaan huoltajia dynaamisessa ja elävässä yhteisössä. Maa ja 

kaikki, mikä on lahjaa, jota on säilytettävä hyvin. Meitä ei ole kutsuttu hallitsemaan, vaan 

pitämään huolta. Meidän on syytä selvittää, miten parhaiten voimme turvata elämän olosuhteet, 

ja luoda taloudellisia, teknologisia ja poliittisia rakenteita, jotka perustuvat yhteisen kotimme 
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ekologisiin rajoihin. Viisaasti kiinnitämme huomiota luonnollisiin järjestelmiin ja prosesseihin, 

perittyihin ja alkuperäiskansojen perinteisiin sekä Jumalan ilmoitukseen Sanassa ja Hengessä. 

 

Luomakunnan ajan rukous 2021 
 

Kaiken Luoja, 

Me kiitämme sinua siitä, että rakkauden yhteydessäsi olet luonut planeettamme kodiksi kaikille. 

Pyhässä viisaudessasi teit Maan tuomaan moninaisuutta kaikelle elävälle, joka täytti maan, veden 

ja ilman. Luomistyön jokainen osa ylistää sinua ja välittää toinen toisestaan osana elämän verkkoa. 

Psalminlaulajan kanssa me laulamme ylistystäsi, että talossasi ”on varpunenkin löytänyt kodin, 

pääskynen pesäpaikan, jossa se kasvattaa poikasensa.” Me muistamme, että sinä annoit ihmiselle 

tehtäväksi viljellä luomaasi niin, että kaikkea luomaasi kunnioitetaan, ja varjella kaikkien elinoloja 

osana maailman monimuotoisuutta. 

Mutta tiedämme, että vallanhalumme ylittää planeettamme kestokyvyn. Kuluttamisemme on 

epätasapainossa maan elpymismahdollisuuksien kanssa. Elinympäristöt köyhtyvät ja katoavat. Lajit 

häviävät ja ekosysteemit tuhoutuvat. Siellä missä riutat, luolat, vuorenhuiput ja merensyvänteet 

kerran kukoistivat elämää, erämaat ja aavikot ovat tyhjiä, kuin ei-luotuja.  Perhekuntia siirretään 

kodeistaan epävarmuuden ja konfliktien takia, pakolaisiksi rauhaa etsimään. Eläimet pakenevat 

tulipaloja, aavikoitumista ja nälkää, vaeltavat etsien uutta kotia, missä elää ja kasvattaa pentunsa. 

Tämän Luomakunnan ajan aikana rukoilemme, että luovan Sanasi henkäys voisi muuttaa 

sydämemme niin kuin vesi syntyessämme ja kasteessamme. Anna meille uskoa seurata Kristusta 

oikeudenmukaiseen maailmaan osana siunattua yhteisöä. Vahvista meitä armossasi vastaamaan 

kutsuun ja sitoutumaan yhteisen kotimme suojelemiseen. Viljellessämme ja varjellessamme 

ilahduta sydämiämme tuntemaan, että osallistumme sinun Pyhän Henkesi kanssa maan kasvojen 

uudistamiseen ja turvaamme kodin kaikille. 

Hänen nimessään, joka tuli julistamaan hyvää sanomaa kaikilla luoduille, Jeesuksen Kristuksen 

nimessä. 

Aamen 
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Luomakunnan ajan 2021 logo: Abrahamin teltta 
 

Tämän Luomakunnan ajan logo on Abrahamin teltta, joka symboloi ”kotia kaikille”.  

Abraham ja Saara avasivat telttansa kodiksi kolmelle muukalaiselle (1. Moos. 18). Kun he 

perustivat kodin kaikille, heidän radikaalista vieraanvaraisuudestaan syntyi suuri siunaus.  

Abrahamin teltta symboloi ekumeenista kutsua toteuttaa luomakunnan suojelua radikaalilla 

vieraanvaraisuudella, turvapaikkana kaikelle luodulle yhteisessä kodissamme, Jumalan 

valtakunnassa (oikos). 

Pohtikaa mahdollisuutta pystyttää Abrahamin teltta Luomakunnan ajan kuluessa 

kirkkopuutarhaan tai sopivaan paikkaan vieraanvaraisuuden merkiksi kaikkia ulossuljettuja 

kohtaan. Eri yhteisöjä voidaan kutsua rukoilemaan haavoittuvien kanssa ja puolesta. Voitte ehkä 

tuoda luonnon elementtejä telttaan rukoilemaan kanssanne. Teltta voi myös olla esillä symbolina 

tapahtumissa ja jumalanpalveluksissa koko Luomakunnan ajan muistuttumassa siitä, että yhteisö 

haluaa rakentaa kodin kaikille. 

Ideaalitilanteessa Abrahamin teltta aukeaa eri puolilta, niin että jokainen ohikulkija tuntee itsensä 

tervetulleeksi. Telttaa pidetään usein dialogin tunnuksena, erityisesti monoteistisissä Abrahamin 

perillisten uskonnoissa. Nykyisin se on myös moniuskontoisen kutsun tunnus, että voisimme luoda 

turvallisia tiloja dialogille ja pohdinnalle. 

Teltta symboloi suojaa ja turvapaikkaa. Se yhdistää meidät kodittomien, pakolaisten ja kaikkien 

kanssa, jotka ovat liikkeellä ja kodeistaan siirrettyjä ilmastonmuutoksen takia. Psalmi 84 

muistuttaa, että Jumalan kodissa jopa varpunen löytää pesäpaikan, jossa kasvattaa poikasensa. 

Johanneksen evankeliuminen luvussa 1, sen jakeessa 14, luemme, että Sana tuli lihaksi, ja asettui 

asumaan keskellemme. Telttasymboli muistuttaa meitä siitä, että Jeesus tuli asumaan 

keskellemme merkkinä Jumalan rakkaudesta. Rakkaus on sen uskon perusta, joka kutsuu meidät 

rakastamaan lähimmäisiämme viljelemällä ja varjelemalla yhteistä kotiamme. 

Teltta on myös yksinkertaisuuden symboli.  Erityisesti nuorten keskuudessa teltta ja reppu 

symboloivat sitä, mikä on tarpeellista, riittävää, elää kohtuullisesti ja matkustaa kevyin 

kantamuksin. Kuten nomadit ja puolinomadit mykyisin, Abraham ja Saara tiesivät, mitä on olla 
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haavoittuva, riippuvainen maan hyvyydestä, kunnioittaa maan rytmiä ja elää luottaen. Teltta on 

kiitollisen pyhiinvaeltajan symboli, joka tietää, että kun kuljemme läpi tämän elämän, 

jalanjälkemme maan päällä täytyy olla keveä. 

 

Ideoita Luomakunnan ajan viettämiseen 
Luomakunnan aika on jakso, jolloin voimme uudistaa suhteemme Luojaan ja luomakuntaan juhlan, 

muuttumisen ja omistautumisen avulla. Se on jokavuotinen ekumeeninen jakso, jolloin 

rukoilemme yhdessä kristittyjen perheenä yhteisen kotimme puolesta. 

Luomakunnan aikaa voi viettää monin eri tavoin. Luomakunnan aika -verkosto ehdottaa joitakin 

tapoja tässä oppaassa. Lue lisää ideoita sivuilta: https://seasonofcreation.org. 

Kun suunnittelet tapahtumaa, ilmoita se SeasonOfCreation.org-nettisivuilla. Silloin se näkyy 

globaalilla kartalla ja inspiroi muitakin. Saat myös sähköpostiisi lisämateriaalia. 

Miten tahansa vietät Luomakunnan aikaa, jaa kokemuksesi! 

 

Kuvat ja videot 
Ota kuvia ja videoita toiminnasta. Kuvia jaetaan ympäri maailmaa, ne inspiroivat 

rukousta ja toimintaa luomakunnan suojelemiseksi. (Muista kysyä lupa kuvien 

jakamiseen, älä jaa lähikuvia lapsista ilman vanhempien tai huoltajien lupaa). Lataa 

kuvasi tänne: https://seasonofcreation.org 

Sosiaalinen media ja blogit 
 Julkaise kuvia ja tarinoita kun suunnittelet ja toteutat Luomakunnan aikaa. 

Käytä tägiä #SeasonofCreation ja #Luomakunnanaika, niin muutkin löytävät 

julkaisusi. 

 Liity mukaan englanninkieliseen Facebook-ryhmään ja jaa kokemuksesi 

 Kirjoita blogi nettialustalle yhteisösi Luomakunnan ajan vietosta 

 

https://seasonofcreation.org/
https://seasonofcreation.org/
https://seasonofcreation.org/
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Rukous ja jumalanpalvelus 
Rukous on kristillisen elämän keskus. Yhteinen rukous syventää suhdettamme uskoon ja lahjoittaa 

uusia Hengen lahjoja. Kuten Jeesus opetti: ”Missä kaksi tai kolme on koolla minun nimessäni, minä 

olen heidän keskellään.” (Matt. 18:20) 

Seuraavat ehdotukset auttavat toteuttamaan rukoushetken tai jumalanpalveluksen Luomakunnan 

aikana. 

 

Järjestäkää ekumeeninen rukoushetki 
Rukoushetken pitäminen on helppo ja kaunis tapa viettää Luomakunnan aikaa. Rukous, joka 

kutsuu mukaan oman seurakuntasi, on hieno asia, mutta Luomakunnan aika tarjoaa hienon 

mahdollisuuden kutsua yhteen myös kristittyjä oman tunnustuskunnan ulkopuolelta. 

Jos kiinnostuitte tästä, ottakaa yhteyttä paikallisiin kristillisiin yhteisöihin ja pyytäkää papistoa tai 

johtajia mukaan järjestämään Luomakunnan ajan rukoushetkeä. Jos lähetätte sähköpostia, 

muistakaa liittää mukaan linkki Luomakunnan ajan nettisivuille ja tietoja Luomakunnan ajasta. 

Tämän vuoden teeman huomioon ottaen ottakaa selvää, miten voisitte liittää mukaan paikallisen 

yhteisösi haavoittuvimpien tarpeet ja heidän osallisuutensa. Voitte myös päättää kerätä kolehdin 

paikalliseen kohteeseen. 

Aloittakaa tapahtumajärjestäjän tarkistuslistalla. Pyytäkää kaikkia mukanaolevia yhteisöjä 

mainostamaan rukoushetkeä. Tietojen jakaminen sosiaalisessa mediassa, printtinä ja netissä 

mahdollistaa suuren määrän osallistujia ja johtaa monipuoliseen ja vaikuttavaan juhlaan. 

Infolehtiset, uutiskirjetekstit ja kirkollisten ilmoitusten tekstit on hyvä olla netissä saatavilla. Ota 

mukaan yksi tai useita henkilöitä kaikista osallistuvista kirkkokunnista toimittamaan tekstejä. 

Ekumeeninen työryhmä on tuottanut rukoushetken tämän vuoden teeman pohjalta – Koti kaikille? 

Teitä rohkaistaan käyttämään rukoushetken kaavaa Luomakunnan ajan aluksi ja lopuksi, 

järjestämässänne tapahtumassa tai liittämään se yhteisön jumalanpalveluksiin koko Luomakunnan 

ajan. Voit muokata rukoushetkeä omaan kontekstiisi. 

Useiden ekumeenisten lähteiden lisäksi vuoden 2021 rukoushetkeen on liitetty rukouksia 

alkuperäiskansojen kristillisestä traditiosta. Tässä yhteydessä termi ”kansa” tarkoittaa kaikkia 

lajeja, mineraaleja ja jopa taivaan tähtiä. Kansan joukkoon kuuluvat ihmiskansa, kasvien kansa, 
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nelijalkaisten, lentävien ja uivien kansa, kivikansa, tähtikansa jne. Kaikkien ”kansojen” pitäisi löytää 

paikkansa Jumalan kodista. 

Kun suunnittelette jumalanpalvelusta tai rukoushetkeä, pohtikaa, voisiko ”Abrahamin teltan” 

pystyttää keskelle tilaa symboloimaan yhteisösi halua luoda koti kaikille. Voitte myös varata tilan 

luonnon elementeille, jotka edustavat maata ja muita ”kansoja”, joiden koti maa myös on. 

Rukoushetken koko teksti löytyy tämän materiaalin liitteestä. 

 

Yhdistäkää luomakuntateema ja Abrahamin teltta sunnuntain 

jumalanpalvelukseen 
Rohkaiskaa seurakuntanne/yhteisönne pappia saarnaamaan luomisesta tai liittämään luomisen 

teemat rukouksiin ja raamattutunteihin Luomakunnan aikana. Lektionaarista löytyy joka viikolle 

vaihtoehtoja pohtia luomakuntateemaa. Liitteestä löytyy VT:n ja UT:n tekstien lisäksi psalmiteksti 

sekä vinkkejä näkökulmiksi. Pohtikaa, miten luomakuntateemoja voi liittää myös muihin 

jumalanpalveluksen osiin, kuten prosessioon, ehtoollisrukoukseen, lasten kertomuksiin jne.  

Harkitkaa, voitteko pystyttää Abrahamin teltan kirkkoon tai kirkon puutarhaan merkiksi 

solidaarisuudesta heitä kohtaan, jotka on nyt suljettu ulos. Yhteisöjä voi kutsua rukoilemaan 

yhteisön haavoittuvien kanssa ja puolesta. Teltta voi olla paikallaan jumalanpalveluksissa ja 

tapahtumissa koko Luomakunnan ajan muistuttumassa siitä, että yhteisö haluaa olla luomassa 

kotia kaikille. 

Järjestäkää jumalanpalvelus ulkona 
Jotta Jumalan luomistyötä voidaan juhlia täydesti, on hyvä, jos jumalanpalvelus voidaan pitää 

ulkona ja rukoilla keskellä Jumalan luomaa – joka myös ylistää Jumalaa jatkuvasti. Niin tekee 

jokainen luotu, vuoret, joet ja puut toteuttamalla sitä tehtävää, mitä varten Jumala on ne luonut. 

Voitte valita merkityksellisen luonnonpaikan. Jos se on upea ja kaunis paikka, keskittykää 

kiittämään Jumalaa siitä ja sitoutumaan sen suojelemiseen. Jos se on luonnon alennustilan paikka, 

keskittykää ilmastosyntien tunnustamiseen ja parantamiseen ja uudistamiseen sitoutumiseen. 

 Riippuen yhteisön jumalanpalvelustyylistä ja säästä, voidaan harkita epämuodollista 

jumalanpalvelusta tai lyhyttä ehtoollista, joka voidaan liittää ekumeeniseen rukoushetkeen 

(tässä materiaalissa) tai muuta käyttää luomakuntateemaista liturgiaa. 
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 Ihmisiä voidaan pyytää tuomaan luonnon elementtejä ja viemään ne alttarille ”maan 

hedelminä ja ihmisten kätten työnä” leivän ja viinin seuraksi. 

 Mukaan voidaan liittää hiljaisuutta luomakunnan loppumattomaan ylistyksen 

kuuntelemiseen ja siihen liittymiseksi. 

 Saarnan paikalla voidaan jakaa seurakunta pieniin ryhmiin lyhyttä raamattutuntia varten. 

 Harkitkaa, voidaanko ”Abrahamin teltta” pystyttää kirkkoon tai kirkkopuutarhaan merkiksi 

solidaarisuudesta heitä kohtaan, jotka on suljettu ulos. Yhteisöjä voidaan kutsua 

rukoilemaan haavoittuvien kanssa ja puolesta. Teltta voi olla paikallaan 

jumalanpalveluksissa ja tapahtumissa koko Luomakunnan ajan muistuttumassa siitä, että 

yhteisö haluaa olla luomassa kotia kaikille. 

 

Järjestäkää luomakuntakävely tai pyhiinvaellus 
Voitte järjestää kontemplatiivisen kävelyn ulkona meditoidaksenne Jumalan luomisen lahjoja ja 

omaa sitoutumistanne yhä syvempään yhteyteen kaiken elämän kanssa. Voitte järjestää 

pyhiinvaelluksen tärkeälle ekologiselle paikalle tai sellaiselle paikalle, joka symboloi ekologista tai 

sosiaalista epäoikeudenmukaisuutta. Voitte perehtyä ekologisesti teemoitettuihin 

raamatunteksteihin tai rukouksiin kuten Ecological rosary, kun kuljette. Pyhiinvaellus voi päättyä 

rukoushetkeen tai Maan katseluun. 

Ottakaa mukaan paikallinen ekologia Maan katselun avulla 
Ignatiaaninen Katselu on tapa tutkia jotakin ja olla rukoilevan ihmettelyn tilassa. Kysymysten 

kautta kutsutaan pohtimaan Jumalan läsnäoloa ja hyvyyttä, jossa ihminen on. Tämän 

Luomakunnan ajan aikana voidaan hiljentyä paikallisen ympäristön äärellä. Tämä harjoitus voidaan 

toteuttaa yksin tai ryhmässä.  

Valitse sopiva paikka hiljentymiseen. Metsä. Joki. Katu, jonka lähellä on luontoa. Puutarha. Pelto. 

Kukkula. Etsi sopiva paikka, jossa voit levätä. Hiljenny tavalla, joka on sinulle luontevaa. Kutsu Pyhä 

Viisaus avaamaan sydämesi silmät. Kun olet valmis, materiaali ohjaa sinua hengellisessä 

harjoituksessa. Tämän materiaalin liitteestä löydät tarkemmat ohjeet.  

Rohkaiskaa kohtuulliseen elämäntapaan 
Tehkää kestäviä elämäntapamuutoksia henkilökohtaisella tasolla 

https://drive.google.com/file/d/1X53spMlbd7pasdkw-xIALTPoPKPKSk8p/view
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Luomakunnan aika on hyvä aika oman elämäntavan vaikutusten pohtimiseen ja kestävämpään 

elämäntapaan sitoutumiseen. Hyvä uutinen on, että pienten elämäntapavalintojen tekeminen 

joillakin elämänalueilla johtaa suureen muutokseen kokonaisuutena. Kuten sanotaan: ”eläkäämme 

yksinkertaisesti, niin että toiset voivat elää yksinkertaisesti.” 

Yksinkertaisesti eläminen mahdollistaa sen, että planeettamme on todella kaikille koti. 

 Laske hiilijalanjälkesi 

 Liity mukaan Luomakunnan ajan kestävän kehityksen haasteeseen, johon kuuluu 

viikoittainen teema liittyen ruokavalioon, energiaan, kuluttamiseen ja liikenteeseen. Lue 

lisää Season Of Creation -nettisivuilta 

 Kokoa yhteisöstäsi pienryhmä rukoilemaan, keskustelemaan ja tukemaan toinen toistaan. 

Tehkää kestävän kehityksen ratkaisuja instituutiotasolla 
Institutionaalisen tason muutoksilla on suuri vaikutus, kun pyritään vähentämään negatiivisia 

ilmastovaikutuksia. 

 Toteuttakaa Kirkkojen maailmanneuvoston seurakunnille, yhteisöille ja kirkoille tarjoama 

ekonomisen ja ekologisen ympäristön kehittämisen Tiekartta. 

 Toteuttakaa energia-auditointi yhteisönne kiinteistöissä, kiinnittäkää huomio keskeisiin 

asioihin, kuten lämmitys, valaistus, ilmastointi ja eristys, jotka tarjoavat monia 

mahdollisuuksia jalanjäljen pienentämiseen. 

 Monille kirkoilla on verkkoalustoja perheille, seurakunnille ja kirkoille, jotka haluavat tehdä 

kestäviä muutoksia. A Rocha on perustanut Englannissa Eco-kirkon. Episkopaalisella kirkolla 

on Yhdysvalloissa on oma ohjelmansa. Vatikaani lanseeraa interaktiivisen Laudatio Si -

alustan, joka tukee katolisia instituutioita ja perheitä valintojen tekemisessä. (Kääntäjän 

huomio: Suomen evankelis-luterilaisella kirkolla on Ympäristödiplomijärjestelmä 

seurakuntia varten) 

Järjestäkää kestävän kehityksen tapahtuma 
 Järjestäkää rannan tai vesistön siivoustalkoot syyskuussa kansainvälisen rannikkojen 

siivoustapahtuman yhteydessä. A Rocha tarjoaa oppaan muovin kierrätykseen. 

 Viekää siivoaminen pykälää pitemmälle ja osallistukaa kansalaisten tiedealoitteeseen, 

jonka Break Free from Plastics toteuttaa, johon kuuluu muovijätteen laskeminen ja 

lajitteleminen niin, että muovijätettä tuottavat yritykset voidaan tunnistaa. 

https://www.oikoumene.org/resources/documents/roadmap-for-congregations-communities-and-churches-for-an-economy-of-life-and-ecological-justice
https://www.oikoumene.org/resources/documents/roadmap-for-congregations-communities-and-churches-for-an-economy-of-life-and-ecological-justice
https://ecochurch.arocha.org.uk/
https://www.sustainislandhome.org/
https://laudatosiactionplatform.org/
https://laudatosiactionplatform.org/
https://evl.fi/plus/yhteiskunta-ja-kirkko/kestava-kehitys/ymparistodiplomi
https://www.arocha.org/en/projects/global-plastic-cleanup/
https://www.breakfreefromplastic.org/brandaudittoolkit/


 

14 Luomakunnan aika 2021 

 Järjestäkää kasvatustapahtuma, jossa tarjotaan ilmastoystävällinen ateria. 

 Perustakaa yhteisöpuutarha, jota voi tukea ja johon voi kutsua paikallisen yhteisön 

mukaan. Katso täältä, miten voidaan perustaa ilmastopuutarha. 

 Järjestäkää ekumeeninen puunistutustapahtuma, johon kuuluu rukoushetki. Täältä 

löydätte ohjeet, mitä puita valita. Voit linkittää tapahtuman mukaan YK:n 

ilmastonmuutoksenvastaiseen puidenistutuskampanjaan. 

 Perusta terveellinen ympäristö, joka auttaa säilyttää lähiluontoa ja tukee biodiversiteettiä, 

kuten Saint Kateri Habitat. Lisää ideoita löytyy WWF:n biodiversiteettioppaasta. 

 

Vaikuttaminen: osallistukaa ekologista uudistumista tukeviin kampanjoihin 
Luomakauden 2021 teema on Koti kaikille? Uudisteaan Jumalan oikos. Tämä teema on linjassa 

maailmanlaajuisen kehotuksen kanssa tunnustaa, että "Herran on maa ja kaikki mitä siinä on". 

Tämä tarkoittaa sitä, että jokainen luotu kuuluu maan yhteisöön ja koko yhteisö kuuluu Luojaan, ja 

meidät kutsutaan huoltajiksi huolehtimaan yhteisestä kodistamme yhtenäisellä ekologisella ja 

kestävällä tavalla. Vuosi 2021 on ”supervuosi” rohkeille toimille, jotka on toteutettava ilmaston ja 

biologisen monimuotoisuuden romahduksen moninaisten kriisien sekä yhteisessä kodissamme 

vallinneen maailmanlaajuisen pandemian takia. Kaikki nämä kriisit ovat aiheutuneet ihmisen 

toimien ja yhteistyön puutteen takia. Useat tieteelliset julkaisut ovat todenneet, että luonnollisten 

ekosysteemien tuhoaminen lisää tulevien pandemioiden, kuten COVID-19, todennäköisyyttä. 

Tämä vuosi on kriittinen hetki luoda kunnianhimoisia tavoitteita ja saada vauhtia niiden 

täytäntöönpanoon kansainvälisissä neuvotteluissa kahdessa Yhdistyneiden Kansakuntien 

osapuolten konferenssin (COP) kokouksessa: ensin lokakuussa, aiheena biologinen 

monimuotoisuus ja toisen aiheena marraskuussa ilmastonmuutos. 

Ensimmäinen konferenssi 11.– 24. lokakuuta 2021 on biologista monimuotoisuutta koskeva 

yleiskokous (COP 15), jossa vuoden 2020 jälkeinen maailmanlaajuinen biologisen 

monimuotoisuuden kehyksestä neuvotellaan, kun maailmanlaaja yhteisö ei pysty saavuttamaan 

kymmenen vuotta sitten asetettuja Aichin tavoitteita. Toinen kokous 1.–12. marraskuuta 2021 on 

ilmastonmuutosta käsittelevä COP26-konferenssi, jossa on tarkoitus antaa uusia kansallisia 

sitoumuksia Pariisin sopimuksen mukaisten ilmastokriisien torjumiseksi. Vakavat kriisit, joihin 

https://www.greenamerica.org/climate-victory-gardens
https://www.archmil.org/offices/ecumenical/Commemorating-the-Reformation/Tree-Planting.htm
https://drive.google.com/file/d/1-XXV8YTSkehSM5loIKqOFMgplWjQm6GC/view
https://www.treesaregood.org/treeowner/choosingtherighttree
https://www.un.org/en/academic-impact/75-trees-un75-planting-future
https://www.un.org/en/academic-impact/75-trees-un75-planting-future
https://www.kateri.org/saint-kateri-habitat-2/
https://www.worldwildlife.org/teaching-resources/toolkits/biodiversity-toolkit
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näiden COP-prosessien on tarkoitus puuttua, ovat tiiviisti yhteydessä toisiinsa, samoin kuin niiden 

ratkaisut. 

Tässä on joitain keskeisiä vaikuttamispyyntöjä, jotka koskevat näihin COP-sopimuksiin: 

 Varmistakaa, että ihmisoikeudet, sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja luomisen eheys ovat 

keskiössä reagoitaessa nykyisiin ilmastokriiseihin, kansanterveyskriiseihin ja biologisen 

monimuotoisuuden kriiseihin. 

 Hallitusten on toteutettava ratkaisuja, joissa etusijalle asetetaan ihmisten planeetan ja 

kaiken luonnon, mukaan lukien luonnon ekosysteemien suojeleminen taloudellisen voiton 

sijaan. Ratkaisuissa on priorisoitava köyhien ja syrjäytyneiden tarpeet. 

 Hallitusten on sitouduttava siihen, että biologinen monimuotoisuus ei enää pienene ja että 

se elpyy maailmanlaajuisesti vuodesta 2030 eteenpäin. 

 Kaikkien hallitusten on ryhdyttävä kiireellisiin toimiin lämpenemisen rajoittamiseksi 1,5 ° 

C:n lämpötilaan ja soveltaa lainsäädäntöä, politiikkaa ja toimenpiteitä tämän tavoitteen 

saavuttamiseksi kestävällä tavalla. 

 Hallitusten on otettava käyttöön päätökset ja lainsäädäntö maailmanlaajuisien 

nollapäästöjen saavuttamiseksi mahdollisimman pian. Näihin kuuluvat fossiilisten 

polttoaineiden asteittainen käytön lopettaminen, uusiutuvaan ja luontoystävälliseen 

energiaan investoiminen sekä luonnon ekosysteemien suojeleminen ja palauttaminen. 

Päästöjä aiheuttavien maiden on otettava johtajuus eriytetyn vastuun periaatteen 

mukaisesti. 

 Hallitusten olisi asetettava kasvihuonekaasupäästöneutraalit luonnolliset ratkaisut 

keskiöön, erityisesti huomioiden yhteisöjen sietokyvyn parantamisen mukaan lukien 

alkuperäiskansojen ja niiden maiden huomioiminen, joihin kohdistuvat ilmastovaikutukset 

ovat suuret sekä paikallisesti johdettu ekosysteemien suojeleminen ja palauttaminen. 

 Ilmastorahoitusta on pikaisesti ja huomattavasti lisättävä köyhille ja haavoittuvassa 

asemassa oleville maulle ja yhteisölle, jotka ovat ilmastokriisin etulinjassa. 

Yksityiskohtaisemmat COP15- ja COP26-pyynnöt löytyvät Luomakunnan ajan verkkosivustolta. 
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Toimikaa 
Tämä aika on kairos-hetki kaikille kristityille nousta yksimielisesti tukemaan rohkeita tavoitteita 

yhteisen kodin pelastamiseksi. Huomattuamme, että molemmat COP:t pidetään Luomakunnan 

ajan jälkeen, emme voineet pyytää ajankohtaisempaa hetkeä astua esiin. 

Ehdotamme seuraavia yhteisiä toimia, jotka antavat kristillisille kirkoille mahdollisuuden tukea 

maailmanlaajuisia toimia oikeudenmukaisen ja kunnianhimoisen lopputuloksen saavuttamiseksi 

biologisen monimuotoisuuden ja ilmaston hyväksi. 

1. Liittykää maailmanlaajuiseen edunvalvontakampanjaan 

 Liity kampanjaan ”Rukoile ja toimi ilmasto-oikeudenmukaisuuden puolesta” ennen 

COP26:ta https://www.prayandact4climate.org/. Tämä kampanja tuo yhteen uskovaiset 

ihmiset toimimaan ja rukoilemaan ilmasto-oikeudenmukaisuuden puolesta. 

 Allekirjoita ilmastokriisiä ja biologista monimuotoisuutta koskeva katoliseen vetoomus, 

joka viedään sekä COP15:n biologisen monimuotoisuuden huippukokoukseen että COP26:n 

ilmastohuippukokoukseen. 

 

2. Osallistukaa paikallisesti 

 Paikalliset päättäjät, kuten pormestarit, valtuutetut, kirkkojohtajat, kansallisten hallitusten 

tai parlamenttien jäsenet ynnä muut ovat mukana ilmastoon ja biologiseen 

monimuotoisuuteen vaikuttavien päätösten tekemisessä. Voit vaikuttaa päätöksiin 

paikallisesti ja maailmanlaajuisesti puhumalla näistä asioista paikallisten ja kansallisten 

päättäjien kanssa. Soita heidän toimistoonsa, lähetä heille sähköpostia tai järjestä 

tapaaminen heidän kanssaan herättääkseen huolesi. 

 Harkitkaa lausunnon laatimista ilmastoa ja biologista monimuotoisuutta koskevista 

huolista. Niitä voidaan jakaa päättäjille ja tiedotusvälineille koko Luomakunnan ajan, jotta 

voidaan tehdä selväksi, mitä toimia tarvitaan kriisien torjumiseksi. Näkökulmia on saatavilla 

Luomakunnan ajan verkkosivustolla. 

 Lisäresursseja ja ideoita siitä, miten toteuttaa vaikuttamistoimintaa (online, offline, 

korkean tason kokoukset ja tapahtumat, ruohonjuuritason kokoukset ja tapahtumat), 

kuten Lutheran World Federation's Guide on saatavana Luomakunnan ajan verkkosivuston 

kautta. 

https://www.prayandact4climate.org/
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3. Liity mukaan liikkeeseen 

 Nuoret ja heidän tukijansa kokoontuvat globaaleihin lakkoihin perjantaisin. Julkinen liike 

lähettää päättäjille vahvan viestin muutoksen tarpeesta. Vieraile Perjantai tulevaisuuden 

puolesta tai nuorten katolilaisten Laudato Si’ Generation -liikkeen tapahtumassa saadaksesi 

lisätietoja lakoista. Voit myös järjestää oman mielenosoituksen kirkossasi, koulussa tai 

hallintorakennuksessa kiinnittääksesi huomiota ongelmiin. 

4. Rohkaise instituutioita toimimaan  

 Huolimatta fossiilisten polttoaineiden polttamisen aiheuttamasta ilmasto- ja ekologisesta 

kriisistä, monet laitokset jatkavat varojen sijoittamista fossiilisten polttoaineiden 

tuotantoon. Liity kampanjaan, jossa haastetaan instituutioita luopumaan sijoituksistaan 

fossiilisiin polttoaineisiin ja investoimaan sen sijaan uusiutuvaan energiaan: Operation 

Noo's Bright Now -kampanja ja Big Shift Global -kampanja. 

 

Jaa vaikuttamistyösi 
 Seuraa kampanjoita Facebook- ja Twitter-sivuillamme ja hyödynnä kyselyjä käyttämällä 

häshtägiä #SeasonofCreation. Liity myös Luomakunnan ajan julkiseen ryhmään saadaksesi 

inspiroivia päivityksiä ja jakaaksesi tapahtumia ja kokemuksia. 

 Jaa valokuvia, runoja ja maalauksia ilmastosta, biologisesta monimuotoisuudesta ja 

COVID:n jälkeisistä muutoksista paikkakunnallasi kertoaksesi tarinan ympärilläsi olevasta 

luonnosta ja suhteestasi luomiseen. 

 Kirjoita blogi toiminnastasi, jonka järjestit tai johon osallistuit, tai Luomakunnan ajan 

merkityksestä sinulle. 

Globaali tapahtumakalenteri 
Vaikka jokainen kristillinen yhteisö eri puolilla maailmaa viettää Luomakunnan aikaa omalla 

tavallaan, muutama tapahtuma antaa mahdollisuuden liittää yhteisöt yhteen, ja voit liittyä niihin 

mukaan tämän kalenterin kautta. Tietä kutsutaan osallistumaan online-rukoushetkiin 

Luomakunnan alussa ja lopussa. 
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1. syyskuuta Luomisen päivän/Luomakunnan rukouspäivän rukoushetki verkossa 
Luomisen päivä, jota kutsutaan myös Luomakunnan rukouspäiväksi, avaa Luomakunnan 

ajan joka vuosi. Paavi Franciscus, Patriarkka Bartolomeus, Kirkkojen maailmanneuvosto ja 

monet muut kirkkojen johtajat ovat kutsuneet mukaan viettämään sitä. Kristityt johtajat 

kokoontuvat Assisiin ekumeeniseen rukoushetkeen. Kristittyjä kutsutaan mukaan online-

rukoushetkeen yhteisen asian puolesta. Lisää informaatiota SeasonofCreation.org 

 

4. lokakuuta Pyhän Fransiscuksen päivä 
Moni traditio pitää Pyhää Franciscusta inspiraationa ja oppaana luomakunnan 

suojelemisessa. Lokakuun neljäs päivä on hänen pyhänsä ja Luomakunnan ajan viimeinen 

päivä. Uskovat eri puolilta maailmaa kokoontuvat yhteen rukoushetkeen verkossa 

reflektoimaan sitä, miten Pyhä Franciscus on johtanut heidän hengellistä matkaansa ja 

juhlimaan kuukauden mittaista yhteistä matkaa. Tapahtuman rekisteröitymistiedot löytyvät 

SeasonofCreation.org-sivuilta ja sosiaalisesta mediasta. 

 

Seuraa somessa 
Liittykää mukaan rukoukseen ja pohdintaan ja jakakaa uutisia omista tapahtumistanne 

sosiaalisessa mediassa. Toimintaa tukea globaali yhteisö muotoutuu Facebookiin ja Twitteriin. 

Liity mukaan globaaliin yhteisöön käyttämällä häshtägiä #SeasonOfCreation Twitterissä, 

Instagramissa ja Facebookissa. Täällä tunnisteella merkityt julkaisut voivat nousta myös 

Luomakunnan ajan kansainväliselle nettisivulle. 

Teitä kutsutaan seuraamaan Luomakunnan aikaa Facebookissa ja Twitterissä, ja liittymään 

yleiseen ryhmään mukaan keskusteluun. 

Luomakunnan ajasta 
Luomakunnan aika on ajanjakso, jolloin 2,2 miljardia kristittyä liittyy mukaan rukoukseen 

luomakunnan puolesta. Luomakunnan aikaa vietetään vuosittain syyskuun ensimmäisestä päivästä 

lokakuun neljänteen päivään. Luomakunnan aika kokoaa globaalin kristittyjen perheen jaetun 

tehtävän äärelle ja tarjoaa monipuolisia vaihtoehtoja rukoushetkiin ja toimintaan luomakunnan 

suojelemisen puolesta. 
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Historia 
Ortodoksisen kirkon Ekumeeninen patriarkka Dimitrios nimitti syyskuun ensimmäisen päivän 

Luomakunnan rukouspäiväksi vuonna 1989. Sitä viettivät suuret eurooppalaiset kristilliset kirkot 

yhdessä vuonna 2001, ja paavi Franciscuksen aloitteesta myös Katolinen kirkko vuodesta 2015. 

Viime vuosina monet kristilliset kirkot ovat liittynet mukaan viettämään Luomakunnan aikaa 

syyskuun ensimmäisen ja lokakuun neljännen päivän välillä, ja Pyhän Franciscuksen päivää 

vietetään 4.10. monissa kristillisissä traditioissa. Pyhä Franciscus kirjoitti Luotujen ylistyksen, ja hän 

on ekologiaa edistävien katolinen pyhimys. 

Viime vuosina monissa kannanotoissa on kutsuttu uskovia huomioimaan tämä ajanjakso, 

esimerkiksi Katoliset piispojen kannanotto Filippiineillä 2003, Kolmas eurooppalainen 

ekumeeninen kokous Sibiussa 2007 ja Kirkkojen maailmanneuvoston kutsu 2008. 

Ohjauskomitea 
Kiireellisen tarpeen ratkaista ympäristökriisi kasvaessa, kristillisiä kirkkoja kehotettiin 

vahvistamaan yhteistä linjaansa. Luomakunnan ajan ekumeeninen ohjauskomitea kokosi 

resursseja kristittyjen vastauksen voimaannuttamiseksi. Se perustuu uskoomme, ja jokainen 

tunnustuskunta ja yhteisö osallistuu omalla tavallaan tähän pohdinnan ja toiminnan ajanjaksoon. 

Luomakunnan ajan ohjauskomiteassa on edustajat Kirkkojen maailmanneuvostosta, Luterilaisesta 

maailmanliitosta, ja seuraavat kirkot ja järjestöt: Vatican Dicastery for Promoting Integral Human 

Development, World Evangelical Alliance, Global Catholic Climate Movement, Anglican 

Communion Environmental Network, Lausanne Creation Care Network, the World Communion of 

Reformed Churches, the European Christian Environmental Network, ACT Alliance and Christian 

Aid. 

Ekumeenista verkostoa inspiroi paavi Franciskuksen 'Laudato Si': n pyyntö "uudesta dialogista siitä, 

miten muovaamme planeettamme tulevaisuutta" ja että "vaadimme uutta ja yhteistä 

solidaarisuutta", missä kaikkein haavoittuvimpia tuetaan ja heille taataan ihmisarvo. Teidät 

kutsutaan mukaan tähän työhön. 

Kirjoittajat 
Kiitämme seuraavia henkilöitä, jotka ovat kirjoittaneet, kehittäneet, antaneet palautetta ja 
editoineet tätä julkaisua: 
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Rev. Dr Louk Andrianos, World Council of Churches  
Rev. Dr Dave Bookless, A Rocha  
Rev. Joann Conroy, President American Indian Alaska Native Lutheran Association and the 
Evangelical Lutheran Church in America  
Cecilia Dall'Oglio, Global Catholic Climate Movement 
Stéphane Gallay, The Lutheran World Federation 
Rev. Henrik Grape, World Council of Churches 
Fr. Joshtrom Kureethadam, Dicastery for Promoting Integral Human Development  
Christina Leano, Global Catholic Climate Movement  
Rachel Mander, A Rocha 
Rev. Dr Rachel Mash, Green Anglicans/Anglican Communion Environmental Network  
Jo Mountford, Christian Aid 
Rev. Dr Peter Pavlovic, European Christian Environmental Network 
Rev. Dr Chad Rimmer, The Lutheran World Federation 
Gabriel Lopéz Santamaria, Global Catholic Climate Movement  
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Liite 1: Ekumeeninen rukoushetki Luomakunnan ajalle 

Koti kaikille? 

Tässä rukoushetkessä on monien muiden ekumeenisten resurssien lisäksi hyödynnetty rukouksia -

Amerikan alkuperäiskansojen kristittyjen traditiosta. Tässä yhteydessä sana ”kansa” tarkoittaa 

kaikkia lajeja, mineraaleja ja jopa taivaan tähtiä. Kansan joukkoon kuuluu ihmiskansa, kasvikansa, 

nelijalkaisten, lentävien ja uivien kansa, kivien kansa, tähtien kansa jne. Kaikkien ”kansojen” pitäisi 

löytää kotinsa Jumalan oikoksessa. 

Kun suunnittelette jumalanpalvelusta, voitte harkita Abrahamin teltan pystyttämistä rukouspaikan 

keskelle symboloimaan yhteisön tavoitetta luoda koti kaikille. Voitte myös tuoda tilaan esineitä ja 

luonnonmateriaaleja edustamaan maata ja muita ”kansoja” siitä siunatusta yhteisöstä, joka kutsuu 

paikkaa kodikseen. 

Esilukijan osuudet ovat normaalilla fontilla, yhteen ääneen luettavat korostettuina. 

 

Tervetuloa 

Olemme koolla Jumalan, Luojan, Pelastajan ja koko maan ja kaiken luodun Ylläpitäjän nimessä! 

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) 

Johdanto 

Me tervehdimme jokaista ystävää Jeesuksen nimessä, hänen, joka syntyi Mariasta ja oli Joosefin 

lapsi, joka oli Eelin lapsenlapsi, joka oli Daavidin 40. lapsenlapsi, Iisain poika, 

Ruutin ja Boaksen lapsenlapsi, joka taas Rahabin ja Tamarin kautta Juudan seitsemäs pojanpoika, 

Jaakobin poika, Rebekan ja Iisakin lapsi, Saaran ja Abrahamin lapsi, Nooan jälkeläinen, Jumalan 

kanssa kulkeneen Enokin lapsenlapsenlapsi, Aatamin ja Eevan lapsenlapsenlapsenlapsi, Maan ja 

Luojan inhimillinen lapsi. 

Ja kuka sinä olet, ystävä? 



 

22 Luomakunnan aika 2021 

Voit pohtia esivanhempiasi tai nimesi merkitystä ja puhua siitä naapurisi kanssa. 

Me olemme koolla Betlehemissä syntyneen nimessä, hänen, joka eli pakolaisena Egyptissä, joka 

kasvoi Nasaretissa lähellä Galileanjärveä, joka laskee Jordan-virtaan. Me toivotamme sinut 

tervetulleeksi sieltä mistä tulet. Missä on sinun kotisi? 

Voit pohtia synnyinpaikkaasi ja paikallista ympäristöä, miten kuvailet kotiasi? Voit puhua tästä 

naapurisi kanssa. 

Kaikista kodeiksi kutsumistamme paikoista me olemme tulleet yhteen Jumalan, Luojan, Pelastajan 

ja jokaisen luodun ja koko maan, yhteisen kotimme, ylläpitäjän nimessä. 

 

Psalmi 

Kuinka ihanat ovat sinun asuinsijasi, 

Herra Sebaot! 

Herran on maa ja kaikki mitä siinä on. 

Minun sydämeni nääntyy kaipauksesta, 

kun se ikävöi Herran temppelin esipihoille. 

Minun sieluni ja ruumiini kohottaa riemuhuudon, 

kun tulen elävän Jumalan eteen. 

Herran on maa ja kaikki mitä siinä on. 

Sinun alttarisi luota 

on varpunenkin löytänyt kodin, 

pääskynen pesäpaikan, 

jossa se kasvattaa poikasensa. 

Miten onnellisia ovatkaan ne, 

jotka saavat asua sinun huoneessasi! 
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He ylistävät sinua alati. 

Herran on maa ja kaikki mitä siinä on. 

Kun he kulkevat vedettömässä laaksossa, 

sinne puhkeaa virvoittava lähde, 

ja sade antaa heille siunauksensa. 

Autuas se, 

joka turvaa sinuun, Herra Sebaot! 

Herran on maa ja kaikki mitä siinä on 

(psalmeista 24 ja 84) 

 

Kiitosrukous maalle 

Luoja, kaikkien luotujen voima, me kunnioitamme sinua. Kuule kanssasi ajatukset. 

Me kunnioitamme Henkeäsi, joka uudistaa maan ja kutsuu meidät pitämään huolta luomastasi niin 

idässä, etelässä, lännessä kuin pohjoisessa. 

Me elämme tavalla, jonka olet antanut meille osana elämän verkkoa. Tule Pyhä Henki, kun 

kokoonnumme sinun nimessäsi. 

(Käännytään vuorotellen neljään ilmansuuntaan seuraavien rukousten aikana. Aloitetaan 

kääntymällä itään ja jatketaan kääntyne myötäpäivään jokaisen rukouksen kohdalla.) 

 

Käännymme itään: 

Aurinkonnousun suunnassa, aamussa on kauneutta, jossa etsijä löytää uusia näkymiä, kun 

jokainen pyhä päivä saa alkunsa. Kaikki, jotka kunnioittavat elämää ympärillään ja elämää 

itsessään loistavat valoa ja kunniaa, kun aamu koittaa. Me rukoilemme, 

Tule, Pyhä Henki, tule 
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Käännymme etelään: 

Etelästä, kasvun suunnasta, löytyy maan viisaus, sekä kipeä laulu kuolemasta että iloinen laulu 

syntymästä. Maa antaa elämänvoimansa niin, että sen lapsien sydämet voivat lyödä, ja me 

annamme itsemme vastalahjana pyhästä maasta jalkojemme alla. Me rukoilemme, 

Tule, Pyhä Henki, tule 

Käännymme länteen: 

Näkemisen suunnasta tulee palvelijoiden palvelijan näkymä, Hänen, joka julisti evankeliumin 

meille. Johda meitä jokaisen päivän loppuun asti ja täytä meidät rauhallasi. Me rukoilemme, 

Tule, Pyhä Henki, tule 

Käännymme pohjoiseen: 

Katsomme Jumalaan, Luojaamme, joka puhdistaa sydämemme lumessa, tuulessa ja sateessa. 

Katsomme Jeesukseen, joka täyttää meidät armon ja anteeksiannon avaruudella ja syleilee 

rakastavasti kaikkia ihmisiä. Me rukoilemme, 

Tule, Pyhä Henki, tule 

(muokattu teoksesta Celebrating Creation: Honouring Indigenous People, Kelly Sherman-Conroy, 

ELCA) 

Laulu 

Laulakaa laulu, joka ylistää Jumalaa luojana. Jos mahdollista, etsikää laulu, joka tunnetaan kaikissa 

osallistuvissa tunnustuskunnissa.  

Synnintunnustus 

”Ylistys sinulle, Herrani, sisaresi Äiti maan kautta, joka ylläpitää ja hallitsee meitä, joka tuottaa 

erilaisia hedelmiä, värikkäitä kukkia ja yrttejä.” Näillä sanoilla Pyhä Franciscus Assisilainen 

muistuttaa meitä siitä, että yhteinen kotimme on kuin sisar, jonka kanssa jaamme elämämme, ja 

ihana äiti, joka avaa kätensä ja syleilee meitä. Tämä sisar itkee sitä, mitä olemme tehneet hänelle, 

kun olemme vastuuttomasti hyväksikäyttäneet sitä, minkä Jumala on antanut. Maa itsessään on 
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poltettu ja tuhottu, se on kaikkein syrjään sysätyin ja huonoimmin kohdeltu köyhien joukossa; se 

huutaa synnytystuskissaan (Room. 8:2). Ja me tunnustamme: 

Jeesus ei löytänyt paikkaa, johon päänsä kallistaa. Vallanhalumme takia miljoonat ihmiskunnan 

jäsenet joutuvat jättämään kotinsa. Kaikilla ei ole pääsyä puhtaan veden ääreen, 

peseytymismahdollisuuksia tai paikkoja henkilökohtaisen hygienian hoitamiseen. 

Armahda meitä, maan ja kaiken siinä olevan takia. 

Niittyjen ketuilla ja taivaan linnuilla on paikka, jota kutsua kodiksi. Koska käytämme väärin maata, 

maaperää, vettä ja ilmaa, lajien määrä laskee eikä miljoonilla lajeilla enää ole kotia. 

Armahda meitä, maan ja kaiken siinä olevan takia. 

Sinun lupauksesi oli siunaus kaikille kansoille maan päällä. Mutta kun tuhoamme luomisen lahjoja, 

maat aavikoituvat ja ne, jotka elävät lähellä maata, joutuvat jättämään elämäntapansa. 

Armahda meitä, maan ja kaiken siinä olevan takia. 

Sinapinsiemen on upea, koska se tarjoaa suojan monille. Mutta etsimme turvallisuutta vain 

itsellemme, vastavuoroisen huolenpidon ja uskollisen vieraanvaraisuuden sijaan. 

Armahda meitä, maan ja kaiken siinä olevan takia. 

Muistakaamme, että ”me olemme tomua ja tuhkaa” (1. Moos. 2:7), meidän ruumiimme on tehty 

maan aineksista, me hengitämme pyhää ilmaa ja me saamme elämää ja virvoitusta maan pyhistä 

vesistä. Kuulkaamme se lupauksena ja kutsuna. 

Käännä meidät, oi Jumala, halustamme katkaista siteemme puutarhakotiimme, ja halustamme 

hallita sinun maatasi. Kutsu meidät jälleen viljelemään ja varjelemaan. Kokoa meidät 

oikeudenmukaisten suhteiden voimapiiriin, joka parantaa ja ylläpitää. Virvoita meitä Hengelläsi, 

joka uudistaa maailmasi kasvot ja ylläpitää kodin kaikille. Aamen. 

 

Raamatunluku ja puhe 

Voit katsoa temaattisesti koottuja tekstejä tässä materiaalissa, tai koota paikallisesti tekstejä, jotka 

sopivat omaan kontekstiinne.  
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Laulu 

Laulakaa laulu, joka ylistää luomakunnan moninaisuutta. Jos mahdollista, etsikää laulu, joka 

tunnetaan kaikissa osallistuvissa tunnustuskunnissa.  

Uskontunnustus 

Me kuulumme Luojalle, jonka kuviksi meidät kaikki on luotu. 

Jumalassa me hengitämme, Jumalassa elämme, Jumalassa jaamme koko luomakunnan elämän. 

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

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

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

Hengessä rakkaus hengittää, Hengessä totuus elää, Jumalan Henki liikuttaa meitä aina. 

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

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

Yhdessä me kuulumme maailmaan, yhteiseen kotiimme. 

Herran on maa, ja kaikki mitä siinä on.  

(Per Harling) 

Kolehti 

Voitte halutessanne koota kolehdin esimerkiksi johonkin nimettyyn hankkeeseen tai projektiin, 

joka tukee ekologista uudistumista tai ilmasto-oikeudenmukaisuutta, tai voitte haluta tukea 

paikallisia kasveja ja eläimiä ja herättää tietoisuutta siitä, mitä muut alueenne elävät tarvitsevat.  

Esirukous 

Aina kun tulemme yhteen, meidän on syytä kiittää. Yhdistämme siis sydämemme ja mielemme ja 

ajattelemme kaikkea luotoa ja Luojan lahjoja. Rakastava Jumala, 

Me kiitämme. 



 

27 Luomakunnan aika 2021 

Kiitämme Äitiämme, maata, jonka päällä kuljemme, joka tukee meitä ja ravitsee elämää kaikissa 

muodoissaan. Me ajattelemme mineraaleja, sieniä, bakteereita, jotka ravitsevat maata, kehoja ja 

systeemejä. Me rukoilemme, että oppisimme kulkemaan maan päällä sitä kunnioittaen. Rakastava 

Jumala, 

Me kiitämme. 

Ajatelkaamme syitä siihen, miksi olemme tulleet koolle. Tästä paikasta, jossa olemme, ja kaikista 

eläimistä ja kasveista, joille tämä paikka on koti. Rakastava Jumala, 

Me kiitämme. 

Ajatelkaamme koko ihmiskuntaa, jonka elinympäristö ja hyvinvointi ovat riippuvaisia maan 

hyvinvoinnista. Tuomme eteesi miehet, naiset ja lapset, jotka ovat joutuneet jättämään kotinsa. 

Rakastava Jumala, 

Me kiitämme. 

Käännämme mielemme maailman pyhiin vesiin, valtameriin, pohjavesiin, järviin, jokiin ja puroihin, 

elämään, joka on vesissä ja niihin, jotka antavat itsensä meidän ruoaksemme. Rakastava Jumala, 

Me kiitämme. 

Kääntäkäämme ajatuksemme Luojan maan kasvillisuuteen. Siihen, mikä on maan alla, juuriin ja 

juureksiin. Siihen, mikä nostaa päänsä maan pinnalle: ruohoihin, lääkekasveihin, taimiin ja 

pensaisiin. Ja kaikkiin moniin hyviin hedelmiin, joita Luoja on antanut meille. Ja lopulta suuriin 

metsien puihin, jotka tunnemme ”niinä, jotka seisovat”. Rakastava Jumala, 

Me kiitämme. 

Ajatelkaamme kaikkia sukulaiseläimiä, niitä, jotka ryömivät, kävelevät, uivat ja lentävät. Me 

kiitämme niistä, jotka tuottavat meille ruokaa, niistä, jotka ylläpitävät luonnon kiertokulkua ja 

elämää, niistä, jotka tarjoavat kumppanuutta ja kauneutta. Rakastava Jumalaa. 

Me kiitämme. 

Ajatelkaamme taivaan lintuja. Höyhenpeitteisiä viestinviejiä meidän ja Luojan välillä. Rakastava 

Jumala, 
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Me kiitämme. 

Ajatelkaamme kaikkia suhdeverkostoja, jotka ylläpitävät elämää tässä siunatussa yhteisössä. Me 

ajattelemme ”kolmea sisarta”, maissia, papuja ja kurpitsaa, jotka ravitsevat, valvovat ja ylläpitävät 

kasvaessaan yhdessä (voit lisätä paikallisia esimerkkejä kasveista tai eläimistä, jotka elävät 

vastavuoroisesti). Nämä suhteet ovat lahjoja Luojalta ja meidän tukenamme. Rakastava Jumala, 

Me kiitämme. 

(muokattu the Haudenosaunee Thanksgiving prayer:n mukaan mm. arkkipiispa Mark MacDonald, 

kansallinen alkuperäiskansojen arkkipiispa.) 

Luoja Jumala, katso näihin luotuihin, jotka ovat kokoontuneet tänne, ja lähetä meidät sinne mihin 

haluat meidän menevän, niin että voimme olla sinun oikeutesi ruumiillistuma luomasi puolesta 

olemisessamme ja teoissamme. Kulje kanssamme niin että me voimme kohdata muutoksen tuulet 

ja kulkea oikeaa tietä. Suojele ja uudista yhteinen kotimme. Valaise meitä. Tue meitä. Olkoon 

Jumala, Luojamme kanssamme nyt ja aina. Aamen. 

(muokattu teoksesta Celebrating Creation: Honouring Indigenous People, Kelly Sherman-Conroy, 

ELCA) 

Isä meidän 

Me rukoilemme niin kuin Kristus itse on meitä opettanut. 

Ikuinen Henki, Maan Luoja, Kipujen kantaja, Elämän antaja, kaiken olevan ja tulevan Lähde, 

meidän kaikkien Isä ja Äiti, rakastava Jumala,  

joka olet taivaissa: 

Nimesi ylistys kaikukoon läpi universumin! 

Sinun oikeutesi tie olkoon seurattu ihmisten keskuudessa. 

Sinun taivaallinen tahtosi tapahtukoon kaikissa luoduissa! 

Sinun siunattu rauhan ja vapauden yhteisösi ylläpitäköön toivoamme ja tulkoon maan päälle. 

Ravitse meidät leivällä, jota tarvitsemme tänään. 

Kivut, joita aiheutamme toinen toisillemme, anna anteeksi. 

Kiusausten ja koettelemusten aikana vahvista meitä. 
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Vapauta meidät kaikesta pahasta. 

Sillä sinä hallitset rakkauden voiman kunniassa, nyt ja aina. 

Aamen. 

(Muokattu teoksesta The New Zealand Book of Prayer / He Karakia Mihinare o Aoteatoa. Tämä Isä 

meidän -rukouksen versio on saanut vaikutteita maoriteologeilta.) 

 

Rauhan tervehdys 

Jos olemme Kristuksessa, tulemme uudeksi luomiseksi. Yksi koti ja yksi ruumis. 

Me näemme Jumalan ympärillämme. Me näemme Jumalan itsessämme. Me kiitämme 

Luojaamme. 

Osoittakaamme sitä välittävää asennetta, jonka Jumala on antanut meille, tervehtimällä toinen 

toisiamme Jumalan rauhan, rakkauden, anteeksiantamuksen ja armon voiman merkiksi. Olkoon 

Luojan rauha kanssasi. 

Niin myös sinun kanssasi. 

Sinua kutsutaan välittämään ja jakamaan rauhaa naapurisi kanssa, puhumaan rauhan sanoja 

maalle, jossa kokoonnut, ja luoduille, jotka jakavat tämän yhteisen kodin. 

(muokattu teoksesta Celebrating Creation: Honouring Indigenous People, Kelly Sherman-Conroy, 

ELCA) 

 

Siunaus 

Jumala, joka synnytti luomakunnan tanssin,  

joka ihasteli kedon liljoja ja  

joka muuttaa kaaoksen järjestykseksi,  

johtakoon meitä muuttamaan elämämme ja kirkkomme.  

Huomataksemme Jumalan kunnian kaikessa luodussa. 

 (CTBI Eco-Congregation Programme) 
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Liite 2: Laajenna paikallisekologista ymmärrystäsi Maan katselun avulla: 

Ignatiaaninen Katselu on tapa tutkia jotakin ja olla rukoilevan ihmettelyn tilassa. Kysymysten 

kautta sinua kutsutaan pohtimaan Jumalan läsnäoloa ja hyvyyttä, jossa sinäkin olet. Tämän 

Luomakunnan ajan aikana voit hiljentyä paikallisen ympäristön äärellä. Voit tehdä tämän 

harjoituksen yksin tai ryhmässä.  

Valitse sopiva paikka hiljentymiseen. Metsä. Joki. Katu, jonka lähellä on luontoa. Kaupunginpuisto. 

Pelto. Kukkula. Etsi sopiva paikka, jossa voit levätä. Hiljenny tavalla, joka on sinulle luonteva. Kutsu 

Pyhä Viisaus avaamaan sydämesi silmät. Kun olet valmis, voit pohtia seuraavia kysymyksiä.  

 

1. Tule tietoiseksi Jumalan läsnäolosta paikassa, jossa rukoilet 

Miten Jumala on läsnä täällä? Miten kaikki ympärilläsi näkemäsi elämä heijastaa Jumalan 

Henkeä? Miltä tuntuu, kun ajattelet, että Pyhä Henki on täyttänyt tämän paikan 

ikuisuuksien ajan, jokaisessa luodussa, joka on ollut täällä aikojen alusta, on täällä nyt 

kanssasi ja on täällä tulevaisuudessa muitten luotujen kanssa? Miltä tuntuu, kun ajattelet, 

että sinä, luotu, kuulut tähän paikkaan, olet luotu samasta hiilestä, hengität samaa ilmaa, 

saat ravinnon samoista sykleistä ja elämänprosesseista ja elät samasta Luojan Hengestä?  

2. Pohdi paikan ekologisia syklejä kiitollisuudella siitä, mitä kaikkea ne tuottavat 

Mitä ravinteiden kiertoa tämä paikka tukee? Onko tämä valuma-alue, joka suodattaa 

vettä? Onko tämä metsä, joka sitoo ravinteita? Onko tämä niitty tai pelto, joka sitoo 

typpeä? Onko tämä vihreä ympäristö, joka sitoo hiilidioksidia ja puhdistaa ilmaa? Mitkä 

kasvit, eläimet, mikrobit ja mineraalit saavat suojansa täällä? Miten ne palvelevat 

olemassaolollaan koko maapalloa? Anna kiitollisuuden kaikesta tämän paikan tarjoamasta 

täyttää sinut. 

3. Kiinnitä huomiosi siihen, mitä tunnet, kun mietit tämän paikan haurautta ja terveyttä 

Onko ekosysteemi terve? Mikä uhkaa tämän ekosysteemin tasapainoa? Mitkä ovat avaimia 

tasapainon ylläpitämiseen? Mitä ekologista lokeroa ja moninaisuutta pitää suojella, jotta 

tämän paikan elinympäristön terveys säilyy? Mitkä tekijät uhkaavat tämän ekosysteemin 
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tasapainoa? Mitä tunnet, kun ajattelet elämän haurautta, joka on sidoksissa tämän paikan 

terveyteen? Mikä on sinun panoksesi tasapainon säilyttämiseksi? 

4. Valitse jokin asia tässä paikassa ja rukoile sen puolesta, sille lepoa ja uudistumista 

Kun ajattelet millä tavoin tämä paikka on stressattu, mitä se tarvitsee levätäkseen, 

palautuakseen ja uudistuakseen? Mitä pitää suojella, jotta paikka voi parantua? Mitä pitää 

palauttaa ennalleen? Rukoile paikan puolesta ja viisautta sen suojelemiseen. 

5. Pohdi omaa vastaustasi. Miten voit edistää tämän paikan lepoa? 

Miten identifioit itsesi suhteessa tähän paikaan? Mitä olet oivaltanut siitä, mitä tämän 

paikan suojelu edellyttää? Mikä on myötätunnon tekosi, joka edistää tämän paikan 

suojelua? 
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Liite 3: Tapahtumajärjestäjän tarkistuslista 

Tarkistuslistaan on listattu askeleet onnistuneen tapahtuman järjestämiseen. Yhteenvetona: 
suunnittele hyvin, kokoa laaja tukiverkosto, pidä huolta siitä, että ihmiset tietävät tapahtumasta ja 
seuraa palautetta tapahtuman jälkeen. 

 

Yksityiskohtainen tehtävälista: 

 Kokoa yhdestä neljään ihmistä johtamaan hanketta kanssasi. Tämä tapahtumatyöryhmä 
jakaa tehtävät, kehittelee ideoita, toimii yhdessä seurakunnan papin/kirkkoherran kanssa, 
jotta tapahtumalla on laaja tuki seurakunnassa. 

 Kehitä yleissuunnitelma. Vertaile tapahtumaideoita, valitse sinulle sopiva tai kehitä oma. 

 Varaa aika tapaamiseen seurakunnan kirkkoherran/johtajan ja yhteisön johtajien kanssa. 
Jotta kaikki voivat valmistautua, lähetä etukäteen kirkkojen johtajien kirje, infoa 
Luomakunnan ajasta ja linkki nettisivuille.  

 Tapaamisen aluksi kiitä kaikkia siitä työstä, jota he jo tekevät luomakunnan suojelun 
hyväksi. Kerro, että sinä ja työryhmäsi haluaisi tarjoutua vapaaehtoisiksi ja järjestää 
Luomakunnan ajan tapahtuman. Kuuntele ja kokoa kaikkien palaute, kirjaa ylös. 

 Kehitä suunnitelmaa kommenttien ja palautteen pohjalta. Vahvista tapahtuman ajankohta 
ja paikka seurakunnan hallinnon kanssa. 

 Rekisteröi tapahtuma SeasonOfCreation.org- sivuilla. Tapahtuma tulee tällöin näkyviin 
globaalilla kartalla, ja saat sähköpostiin lisämateriaaleja. 

 Keskustele muiden kirkonjohtajien kanssa tarpeen mukaan ja kokoa palautetta. 
Keskuskomitea, uskonnollisen kasvatuksen johtaja, musiikinjohtaja ja 
seurakunta/kirkkoneuvosto voivat olla mukana, riippuen seurakunnasta ja tapahtumasta. 

 Jos tapahtuma on ekumeeninen tai moniuskontoinen, ota yhteyttä kaikkiin, joiden kanssa 
toivot voivasi tehdä yhteisötyötä. Sovi tapaaminen ja menettele samaan tapaan kuin oman 
seurakunnan johtajan kanssa. 

 Kun suunnitelma on valmis, varmista, että kaikki seurakunnassa sekä yhteisötyökumppanit 
saavat sen. On syytä aloittaa ainakin kuukausi ennen tapahtumaa. Se on välttämätöntä, 
jotta ihmisiä saadaan paikalle ja he sitoutuvat tulemaan tapahtumaan. Käytä uutiskirjettä, 
lehtisiä ja some-postauksia, joita saat ladattua SeasonOfCreation- nettisivuilta. 

 Kokoa kaikki tarvittava muutama päivä ennen tapahtumaa. Ota yhteyttä kanssajärjestäjiin, 
ja varmista, että heillä on kaikki, mitä tarvitaan. Järjestä viimeinen puffi tietoisuuden 
herättämiseksi, sovi papin kanssa ilmoituksesta jumalanpalveluksessa ja/tai pyydä saada 
mainospöytä sopivaan paikkaan jumalanpalveluksen jälkeen. 

 Pidä tapahtuma! Pidä hauskaa! 

 Kiitä kaikkia yhteistyökumppaneita ja vapaaehtoisia tapahtuman jälkeen. Tiedota 
seurakuntaa mahdollisista lausumista tai seuraavista askeleista. 

 Jaa kuvia tapahtumasta SeasonOfCreation- nettisivuilla. Ne voivat innostaa ja opastaa 
ihmisiä ympäri maailman. 

 Tästä tapahtumaraportti SeasonOfCreation- nettisivuilla. 

  

http://seasonofcreation.org/
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Liite 4: Lektionaari Luomakunnan ajan teemoista 
 

Syyskuun 5. 

15. sunnuntai helluntaista 

Oikeudenmukainen koti kaikille ihmisille 

 

Sananlaskut 22:1-2, 8-9. 22-23 

Psalmi 125 

Jaakob 2: 1-10, 14-17 

Markus 7: 24-loppuun 

 

Huomioita 

 Oikos, kreikan kotia tarkoittava sana on sanan ekonomia juurisana. Ekonomia on 
taloudenhoitoa globaalilla tasolla, planetaarista taloudenhoitoa. Miten kauas moderni 
ymmärrys ekonomiasta ja sen merkityksestä onkaan ajautunut alkuperäisestä ajatuksesta, 
jonka mukaan luodaan turvallinen ja oikeudenmukainen koti kaikille? 

 Sananlaskut ja Jaakobin kirje tekevät selväksi, että Jumala taistelee sorrettujen puolesta ja 
että köyhyys ja epäoikeudenmukaisuus ovat syvästi yhteydessä ekonomiseen 
toimintaamme ja sen systeemeihin. 

 Mikä on evankeliumin hyvä sanoma ilmastoepäoikeudenmukaisuuden maailmassa, jossa 
vastuuton fossiilisten polttoaineiden käyttö johtaa turvattomuuteen, tuhoon ja maailman 
köyhien ja syrjään painettujen kärsimykseen? Voiko olla hyvää sanomaa, jos tätä 
epäoikeudenmukaisuutta ei nosteta esiin? 

 Jaakob 2:6 ”Mutta te häpäisette köyhän. Eivätkö juuri rikkaat sorra teitä ja raahaa teitä 
oikeuden eteen?” Tarkoitetaanko tässä vain superrikkaita vai myös monia kristittyjä, jotka 
elävät mukavaa elämää, toimien niin kuin eivät (emme?) huomaisi yhteyttä mukavuuden – 
joka on rakennettu kestämättömien ja tulenarkojen ekonomisten käytäntöjen varaan – ja 
köyhien kärsimyksen välillä? 

 Mark. 7:28-29 jakeiden tekstissä Jeesus nuhtelee Syyrian foinikialaista naista 
väittelemisestä kanssaan ja parantaa sitten hänen tyttärensä! Onko ympärillämme sellaista 
epäoikeudenmukaisuutta, jossa Jumala vaikuttaa olevan hiljaa, ja joka saa meidät 
painimaan Jumalan kanssa rukouksessa? 
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Syyskuun 12.  

16. su helluntaista 

Kotiplaneettamme viisaus 

 

Sananlaskut 1: 20-33 

Psalmi 19 

Jaakob: 3: 1-12 

Markus 8: 27-loppuun 

 

Huomiota: 

 Oikos on myös sanan ekologia juurisana, joka tarkoittaa organismien (mukaan lukien me) 
välisiä suhteita toisiinsa ja ympäristöön. 

 Sananlaskujen Viisaus on feminiini, joka on läsnä ja vaikuttaa luodussa (8:22-31). Teologien 
näkemykset vaihtelevat siitä, onko tämä Viisaus vain kirjallinen termi vai Pyhän Hengen 
representaatio, tai jopa esi-inkarnoitunut Kristus. 

 Mikä tahansa näkemyksemme onkaan, Viisaus on joka tapauksessa lähtöisin Jumalasta, ja 
avautuu sekä luonnon/Jumalan maailman tutkimisen ja kirjoitusten/Jumalan Sanan 
tutkimisen kautta. Psalmi 19 avaa kauniisti Jumalan kahta ”kirjaa”: luontoa (jakeet 1-6) ja 
kirjoituksia (jakeet 7-11). Miten voimme varmistaa, että tutkimme näitä molempia Jumalan 
itseilmoituksen tapoja ja löydämme viisautta? 

 Mitä Sananlaskut 1:26-30, puhuessaan tuhosta (usein ekologisesta), joka ottaa valtaansa 
Jumalan Viisauden vähättelijät, kertoo nykyajan tilanteesta? Löytyykö ympäriltänne 
esimerkkejä? 

 Jaak. 3:7-12 jakeiden elävä kuvailu asettaa vastakkain villin ihmiskielen luonnon eläimien 
kanssa. Tarkoittaako tämä sitä, että ihmiskunnan kasvava erkaantuminen luonnosta johtaa 
meidät puhumaan ja käyttäytymään yhä epäluonnollisemmin ja vahingollisemmin? 

 Mark 8:34-35 jakeissa Jeesus pyytää seuraajiaan ottamaan ristinsä ja seuraamaan häntä. 
Miten me voimme ottaa ristimme ja seurata Kristusta, Luomakunnan Herraa ekologisen 
trauman aikana? Miksi emme jakaisi ilmaston puolestapuhujien tarinoita, kuten niiden 
latinalais-amerikkalaisten, jotka ovat menettäneet henkensä vastustaessaan vallassa 
olevien Jumalan maailmaa tuhoavia omistuksia? 

 Mark. 8:36-37 jakeissa Jeesus kysyy, mitä hyötyä siitä on, jos voittaa koko maailmaan 
mutta hävittää sielunsa. Kutsutaanko tässä keskittymään vain hengelliseen evankeliumiin, 
vai haastaako se materialismin, joka kovettaa sydämemme Jumalaa vastaan ja todellista 
Viisautta vastaan? 
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Syyskuun 19. 

17. su helluntaista 

Rauhatyö kodinrakentamisena 

Sananlaskut 3: 10-loppuun 

Psalmi 1 

Jaakob 3: 13-4:3, 7-8a 

Markus 9: 30-37 

 

Huomiota: 

 Rauha on kristillisen evankeliumin ytimessä. Elämme pirstoutuneessa maailmassa, missä 
suhteet ihmisten, luonnon ja Jumalan välillä ovat syvästi särkyneet. Kristuksessa Jumala 
tulee tuomaan rauhan, ei vain hengellistä rauhaa syntien anteeksiantamuksessa vaan myös 
uudistamaan vaurioituneet ja särkyneet suhteet. 

 Heprean sana ”Shalom”, joka käännetään usein sanalla ”rauha”, tarkoittaa uudistettuja 
suhteita kaikessa merkityksessään: Jumalan, oman itsen, lähimmäisten lähellä ja kaukana 
sekä luomakunnan ja kaiken luodun kanssa. Se on laajennettu versio ”hyvästä elämästä”, 
jossa yhdistyvät usko, oikeus ja rauhanrakentaminen – kuten hyvästä vaimosta kerrotaan 
Sananlaskujen luvussa 31. Huomatkaa, kuinka hän huolehtii siitä, että jokainen ja kaikki 
voivat kukkia: hänen perheensä, köyhät, maa ja talous! Tämä on hieno esimerkki siitä, 
kuinka jokainen voi olla rauhanrakentaja/kodinrakentaja/shalomin eteenpäinviejä 
käytännöllisesti ja paikallisesti! 

 Jatkaen edellisen viikon Viisauden teemasta, Jaakob 3:17-18 toteaa ”Ylhäältä tuleva viisaus 
on sen sijaan puhdasta. Se on rauhallista, lempeää ja sopuisaa, kauttaaltaan 
myötätuntoista ja täynnä hyviä hedelmiä. Se on tasapuolista ja teeskentelemätöntä.” 
Jeesus sanoi: ”Onnellisia ovat rauhatekijät, heitä kutsutaan Jumalan lapsiksi.” (Matt 5:9). 
Sanaparia Jumalan lapset käytetään usein kuvaamaan heitä, jotka uskovat Jeesukseen – 
sanapari kuvaa kirkkoa. Miten me, kristillisenä yhteisönä, voisimme olla rauhantekijöitä 
globaalisti ja paikallisesti, erityisesti epätasa-arvoisien ja kestämättömien elämänvalintojen 
keskellä? 

 Tämän päivän evankeliumitekstissä Mark 9: 36-37, Jeesus sanoo, että ottaessamme lapset 
vastaan toivotamme tervetulleeksi Jumalan itsensä. Tänään, monet lapset ja nuoret 
kärsivät ilmastohuolesta ja epätoivosta tulevaisuuden suhteen. Miten voisimme toivottaa 
tervetulleeksi Isän kuunnellen entistä paremmin nuorten ääntä ja muuttaen asenteitamme 
ja käytöstämme vastineeksi? 
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Syyskuun 26. 

18 sunnuntai helluntaista 

Rukoilemme kotiplaneettamme ja sen ihmisten puolesta 

Ester 7:1-6, 9-10; 9: 20-22 

Psalmi 124 

Jaakob 5: 13-loppuun 

Markus 9: 38-loppuun 

 

Huomioita: 

 On olemassa vaara, että vastauksemme ilmastoepäoikeudenmukaisuuteen ja 
ilmastokaaoksen ovat vain aktivismia: kampanjoita ja vaikuttamista. Tämän päivän tekstit 
rohkaisevat kääntymään Jumalan puoleen rukouksessa kriisin aikana, tunnistaen, että 
aktivismi tarvitsee syvät juuret meitä uudistavassa ja ylläpitävässä spiritualiteetissa. 

 Jaakob 5:13 sanoo: ”Jos teillä on vastoinkäymisiä, rukoilkaa.” Teksti jatkuu: ”Oikeamielisen 
rukous on täynnä voimaa, ja se saa paljon aikaan.” (5.16b) ja antaa esimerkiksi Elian 
rukoilemassa, ensin ettei sataisi ja sitten pyytäen sadetta, joka johti hyvään satoon. (5: 17-
18). Rukoilemmeko me ilmastokriisin puolesta? Rukoilemmeko Jumalan armoa ihmisille ja 
paikoille, jotka kärsivät kauhistuttavissa ja katastrofaalisissa tulvissa ja myrskyissä ja 
eroosion keskellä? Rukoilemmeko poliittisten prosessien puolesta, Glasgow´n marraskuun 
2021 ilmastokokouksen puolesta, pyydämmekö Jumalan Henkeä muuttamaan maailman 
johtajien sydämet, antamaan heille myötätuntoa ja rohkaisemaan heitä tekemään 
epäsuosittuja mutta välttämättömiä päätöksiä. 

 Esterin kirja kertoo naisesta, jota Jumalan käyttää tuomaan oikeutta ja vapautusta 
poliittisen prosessin ytimeen, ja joka ottaa suuren henkilökohtaisen riskin. Voimmeko 
rukoilla heidän puolestaan, jotka nykyisin ovat asettautuneet strategisesti puhuakseen 
totuutta vallanpitäjille, haastavat itsekkyyden, ja vaikuttavat ilmastokriisien uhrien ja 
luonnon puolesta? 

 Markus 9:42 käyttää kovaa kieltä varoittaessaan lasten ja nuorten houkuttelemisesta 
ansaan. Hiljattain Briteissä julkaistussa tutkimuksessa 90% nuorista kristityistä piti 
ilmastonmuutosta tämän päivän kiireisimpänä ja tärkeimpänä tehtävänä, ja samoin 90% 
sanoi, ettei heidän kirkkonsa tee tarpeeksi ilmastonmuutoksen estämiseksi. Jos kirkot ovat 
hitaita rukoilemaan, puhumaan ja toimimaan ilmastokriisissä, tämän tekstin mukaan 
Jumala tuomitsee meidät kiivaasti siitä, että nuoret ihmiset joutuvat ansaan uskossaan. 
Vastauksemme pitää olla synnintunnustus ja parannus, rukous ja paasto, ääneen 
puhuminen ja päättäväinen toiminta. 
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Lokakuun 3.  

19. su helluntaista, Mikkelinpäivä 

Tulevaisuuden koti ja toivo 

Job 1:1, 2:1-10 

Psalmi 26 

Hepr. 1: 1-4; 2: 5-12 

Mark. 10: 2-16 

 

Huomioita: 

 Kolmatta viikkoa peräkkäin evankeliumiteksti puhuu Jumalan lasten paikasta maailmassa. 
Markuksen evankeliumin 10: 14-15 jakeissa Jeesus siunaa lapsia ja sanoo: ”Antakaa lasten 
tulla luokseni. Älkää estäkö heitä, sillä Jumalan valtakunta kuuluu heidän kaltaisilleen.  
Minä vakuutan teille, että Jumalan valtakuntaan ei pääse kukaan, joka ei ota sitä vastaan 
niin kuin lapsi.” Tämän päivän lapset perivät köyhtyneen ja epävakaan maan seurauksena 
epäonnistumisestamme vastata ilmastolliseen ja ekologiseen romahdukseen. Monet 
kärsivät syvästä huolesta ja epätoivosta. Jumalan valtakunta kuuluu kuitenkin myös lapsille. 
Miten voimme sekä oppia tämän päivän lapsista ja nuorista ja tulla heidän kaltaisikseen 
luottamuksessa ja selvästi näkemisessä? 

 Toivo on avain epätoivon keskellä elämiseen. Jeesuksen opetus Jumalan valtakunnasta 
kertoo tulevaisuuden toivosta, joka on varma ja luotettava. Vaikka näemme nyt vain 
vilahduksia ja merkkejä toivosta kaiken kärsimyksen keskellä, voimme kuitenkin elää 
rukouksen ”tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin 
kuin taivaassa” valossa. Eräänä päivänä Jumalan valtakunta tulee koko kunniakkaassa 
täyteydessään. Se ei tarkoita sitä, että meidän pitäisi odottaa passiivisina. Se antaa meille 
motivaation elää jo nyt tulevaisuuden valossa. 

 Hepr 1:1-4 & 2:5-12 kertoo Jeesuksesta koko luomakunnan Herrana. Hän on se, jonka 
kautta Jumala loi universumin (1:2), joka kannattelee kaikkea ”sanansa voimalla”. Hän on 
”kaiken perijä” (1:2). Hänet ”seppelöitiin kirkkaudella ja kunnialla” (2:9) pelastavan 
kuolemansa ja kärsimyksensä takia. Meillä on koko luomakunnan tulevaisuuden toivo, 
koska Kristus, joka kuoli, on nyt ylösnoussut ja hallitsee kunniassa. Hän on ”kaiken luoja ja 
ylläpitäjä” (2:10) 

 Merkillisellä tavalla Hepr. 2 toteaa myös, että meidät uskovat liitetään Kristukseen 
kunniassaan, tehdään pyhiksi ja ”kruunataan kunnialla ja kirkkaudella” kaiken jalkojemme 
alle asetetun kanssa. (2:7-8). Ensimmäisen Mooseksen kirjan alussa ihminen luotiin 
Jumalan kuvaksi ja tarkoitettiin heijastamaan Jumalan rakastavaa suunnitelmaa 
viljellessään luomakuntaa. Me olemme toistuvasti epäonnistuneet, mutta kuten 
Roomalaiskirjeen kahdeksannen luvun jakeessa 19 sanotaan ”Kaikki luoduthan odottavat 
innoissaan Jumalan lasten ilmestymistä.”, vaikuttaa siltä, että Kirkolle (Jumalan pojille ja 
tyttärille) on jälleen annettu johtava asema luodun yhteisön keskellä. Tämä on syvä ja 
nöyräksi saava mysteeri, suuri etuoikeus ja vastuu. 
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