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Esipuhe 

Kiitos, että tuot yhteisösi mukaan viettämään Luomakunnan aikaa. Joka vuosi syyskuun 

ensimmäisestä päivästä lokakuun neljänteen kristillinen perhe liittyy maailmanlaajaan rukouksen 

ja toiminnan juhlaan yhteisen kotimme suojelemiseksi. 

Kristuksen seuraajina jaamme yhteisen kutsun luomakunnan suojelemiseen. Me olemme 

kanssaluotuja ja osa kaikkea Jumalan luomaa. Meidän hyvinvointimme on kietoutunut yhteen 

maan hyvinvoinnin kanssa. Riemuitsemme tästä mahdollisuudesta pitää huolta yhteisestä 

kodistamme ja kaikista, jotka jakavat sen kanssamme. 

Tänä vuonna Luomakunnan ajan teema on Kuunnelkaa luomakunnan ääntä!  

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

resursseja, webinaareja ja rukoushetkiä, Facebook-sivu ja valokuvia on löydettävissä netissä. Voit 

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

käyttöösi. 

http://www.seasonofcreation.org/
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Englanninkielinen materiaali: www.seasonofcreation.org 

Suomennos: Kati Pirttimaa   

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

Rakkaat sisaret ja veljet Kristuksessa, 

Luomakunnan aika on vuosittainen kristillinen juhla, jonka aikana kuunnellaan luomakunnan 

huutoa ja vastataan siihen: ekumeeninen perhe eri puolilla maailmaa yhdistyy, rukoilee ja suojelee 

yhteistä kotiamme. Luomakunnan aika alkaa 1. syyskuuta, maailmanlaajana Luomakunnan 

rukouspäivänä ja päättyy lokakuun neljäntenä, Pyhän Franciscuksen, ekologian pyhän ja monen 

tunnustuskunnan kunnioittaman pyhän päivänä.  

Tänä vuonna tulemme seuraavan teeman ääreen: Kuunnelkaa luomakunnan ääntä!  

Psalminkirjoittaja julistaa: ”Taivaat julistavat Jumalan kunniaa, taivaankansi kertoo hänen 

teoistaan. Päivä ilmoittaa ne päivälle, yö julistaa yölle. Ei se ole puhetta, ei sanoja, ei ääntä jonka 

voisi korvin kuulla. Kuitenkin se kaikuu kaikkialla, maanpiirin yli merten ääriin. Ps. 19: 2-5. 

Luomakunnan aika – rukousjaksolla yhteinen rukous ja toiminta voivat auttaa meitä kuuntelemaan 

vaiennettujen ääntä. Rukouksessa suremme menetettyjä ihmisiä, yhteisöjä, lajeja ja 

ekosysteemejä, ja heitä, joiden elinympäristöä uhkaavat lajikato ja ilmastonmuutos. Asetamme 

rukouksen keskiöön maailman ja köyhien huudon. 

Uudistakoon tämä vuoden 2022 Luomakunnan aika ekumeenista yhteyttä, uudistakoon ja 

yhdistäköön meidät Hengessä rauhan siteillä, yhteisessä kutsussamme pitää huolta 

maailmastamme. Olkoon tämä rukousjakso luomakunnan äänen kuuntelemisen aikaa, niin että 

elämämme niin sanoissa kuin teoissa julistaisi hyvää sanomaa koko maailmalle. 

 

Jumalan armossa, 

Luomakunnan ajan ohjausryhmän jäsenet 
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Johdanto vuoden teemaan 
Kuunnelkaa luomakunnan ääntä!  

Joka vuosi Luomakunnan ajan oppaan toimittava ekumeeninen ohjausryhmä valitsee teeman 

Luomakunnan ajalle. Vuoden 2022 teema on Kuunnelkaa luomakunnan ääntä!  

COVID-19 -pandemian aikana monille on tullut tutuksi vaiennetuksi tuleminen etäseminaarien 

aikana. Usein käytetään alustaa, jossa ihmisillä itsellään ei ole mahdollisuutta avata mikrofoniaan. 

Monilla ei ole edes pääsyä digitaalisille alustoille, eikä heidän ääntään silloin milloinkaan kuulla. 

Monien ääni vaiennetaan julkisessa ilmastomuutokseen ja luonnonsuojelun etiikkaan liittyvässä 

keskustelussa. Ilmastonmuutoksen seurauksista kärsivien ääni. Sukupolvisen viisauden ääni siitä, 

miten voimme elää hyvää elämää maapallon kantokyvyn rajoissa. Hiljentyvä monimuotoisen 

lajiston ääni. Luomakunnan ajan 2022 teema nousee siitä tietoisuudesta, että meidän on 

kuunneltava koko luomakunnan ääntä. 

Psalminkirjoittaja (19:1-4) myöntää, että luomakunnan äänen kuunteleminen edellyttää hyvin 

harvinaista kykyä kuulla. Ekumeenisessa kristittyjen perheessä on erilaisia traditioita, jotka voivat 

auttaa meitä uudistamaan kykyämme kuunnella luomakunnan ääntä. Jotkut varhaisista 

kristillisistä kirjoituksista viittaavat luomakuntaan kirjana, josta tieto Jumalasta voidaan lukea. 

Teologinen perinne luomakunnan kirjasta löytyy punaisena lankana niin Origenesin kuin 

patrististen kirjoittajien kuten Tertullianuksen, Basileos Kesarealaisen ja monien muiden 

kirjoituksissa. Kuten psalminkirjoittaja, myös pyhä Maximus muistuttaa, että koko kosmos ylistää 

ja kunnioittaa Jumalaa ”hiljaisin äänin”, ja että ylistys ei kuulu ennen kuin me annamme sille 

äänen, ennen kuin me ylistämme Jumalaa luodussa ja yhdessä kaiken luodun kanssa. Augustinus 

kirjoittaa: ”(Luomakunta) on jumalallinen sivu, jota sinun pitää kuunnella, se on universumin kirja, 

joka pitää ottaa huomioon. Raamattua voivat lukea vain ne, jotka osaavat lukea ja kirjoittaa, kun 

taas kaikki, myös lukutaidottomat voivat lukea universumin kirjaa.” Martti Luther kirjoitti: ”Jumala 

ei ole kirjoittanut (evankeliumia) pelkästään kirjoihin vaan myös puihin ja muihin luotuihin.” 

”Kirja” tai kirjakäärö oli tarkoitettu luettavaksi ääneen, ja nimenomaan puhutut sanat on 

tarkoitettu kuultaviksi. Kääröt ja raamatuntekstit oli tarkoitus lukea ääneen, puhaltaa yhteisöön ja 

kuulla julistuksena. Psalminkirjoittaja, joka sanoo, että luomakunta julistaa Jumalan työtä tietää 

myös, että raamatuntekstit virvoittavat sielun, tekevät yksinkertaisista viisaita, ilahduttavat 



 

8 Luomakunnan aika 2022 

sydäntä ja valaisevat silmät. (Psalmi 19:7-8). Luomakunnan kirjaa ja Raamattua on tarkoitus 

”lukea” rinnakkain. 

On varottava sekoittamasta näitä kahta kirjaa tai hämärtämästä järjen ja ilmoituksen välistä rajaa. 

Mutta se, mitä "kuulemme" luomakunnasta, on enemmän kuin metafora, joka syntyy omasta 

ymmärryksestämme ekologiasta ja ilmastotieteestä. Se on enemmän kuin biologian ja fysiikan 

tieteet, jotka ovat muovanneet teologian ja luonnontieteiden välistä vuoropuhelua tieteen 

vallankumouksesta lähtien. Paavi Johannes Paavali II kirjoitti kiertokirjeessään Uskosta ja järjestä, 

että vaikka Kristus onkin Jumalan ilmoituksen sydän, luominen oli tämän ilmoituksen ensimmäinen 

vaihe. Harmoniat, jotka syntyvät, kun tutkimme luomakunnan kirjaa ja Raamattua, muodostavat 

kosmologian siitä, keitä me olemme, missä olemme ja miten meidät on kutsuttu elämään 

tasapainossa Jumalan ja luomakunnan kanssa. 

Kontemplaatio avaa monia tapoja kuunnella luomakunnan kirjaa. Psalmi 19 sanoo, että luodut 

puhuvat meille Luojasta. Monimuotoisen ekologian harmoninen tasapaino ja luomakunnan 

kärsimyksen huudot ovat molemmat kaikuja Jumalasta, koska kaikilla olennoilla on sama alkuperä 

ja loppu Jumalassa. Kaikkien luotujen äänten kuunteleminen on kuin totuuden, hyvyyden tai 

kauneuden havaitsemista ihmisystävän ja perheenjäsenen elämän kautta. Näiden äänien 

kuuntelemisen oppiminen auttaa meitä tulemaan tietoisiksi kolminaisuudesta, jossa luomakunta 

elää, liikkuu ja on. Jürgen Moltmann vaatii "luomakunnassa läsnä olevan Jumalan tunnistamista, 

joka Pyhän Henkensä kautta voi tuoda miehet ja naiset sovintoon ja rauhaan luonnon kanssa".  

Kristillinen perinne auttaa meitä oppimaan luomakunnan kirjan kuuntelemista. Kristillinen 

spiritualiteetti on täynnä tapoja, jotka saavat meidät mietiskelyyn sanoin ja hiljaisuudessa. 

Liturgiset ja hengelliset käytännöt ovat avoimia kaikille vauvasta vaariin. Aktiivisen kuuntelemisen 

hengellisyyden viljeleminen auttaa meitä erottamaan Jumalan ja lähimmäistemme äänet 

tuhoavien kertomusten melun joukosta. Mietiskeleminen siirtää meidät epätoivosta toivoon, 

ahdistuksesta tekoihin! 

Kristityille Jeesus Kristus yhdistää luomakunnan kirjan ja Raamatun yhdeksi. Rikkinäisyyden, 

kärsimyksen ja kuoleman todellisuuden edessä Kristuksen inkarnaatiosta ja ylösnousemuksesta 

tulee toivo maailman sovittamiseksi ja parantamiseksi. Raamattu julistaa Jumalan sanaa, jotta 

voimme mennä maailmaan ja lukea luomakunnan kirjaa tavalla, jossa aavistetaan tämä 
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evankeliumi. Luomakunnan kirja puolestaan auttaa meitä kuulemaan Raamatun sanoman siitä 

näkökulmasta, että koko luomakunnan odottaa kärsimättömästi hyvää sanomaa. Kristuksesta 

tulee avain sen huomaamiseen, että Jumalan lahja ja lupaus ovat koko luomakunnalle ja erityisesti 

niille, jotka kärsivät tai ovat jo menetettyjä. 

Luomakunnan aika –rukousjaksolla yhteinen rukous ja toiminta voivat auttaa meitä kuuntelemaan 

vaiennettujen ääntä. Rukouksessa suremme menetettyjä ihmisiä, yhteisöjä, lajeja ja 

ekosysteemejä, ja heitä, joiden elinympäristöä uhkaavat lajikato ja ilmastonmuutos. Asetamme 

rukouksen keskiöön maailman ja köyhien huudon. 

Jumalanpalvelusyhteisöt voivat vahvistaa nuorten, alkuperäiskansojen, naisten ja niiden yhteisöjen 

ääntä, joita yhteiskunnassa ei kuulla. Jumalanpalveluksien, rukoushetkien, symbolisten tekojen ja 

vaikuttamisen avulla voimme muistaa niitä, jotka ovat siirretty sivuun tai syrjään julkisista tiloista 

ja poliittisista prosesseista. 

Luomakunnan äänen kuunteleminen tarjoaa kristillisen perheen jäsenille monipuolisen tulokulman 

uskontojen ja tieteidenväliseen vuoropuheluun ja toimintaan. Kristityt kulkevat samaa polkua 

heidän kanssaan, joilla on erilaista tietoa ja viisautta kaikissa kulttuureissa ja elämänaloilla. 

Kuuntelemalla koko luomakunnan ääntä ihmiset liittyvät kutsumukseemme huolehtia yhteisestä 

kodistamme (oikos). 
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Luomakunnan ajan rukous 2022 
Kaiken Luoja, 

Sanasi lähti rakkautesi yhteydestä luodakseen elämän sinfonian, joka julistaa sinun kunniaasi. 

Pyhässä viisaudessasi loit maan, joka tuotti lajien kirjon ylistämään sinua olemassaolollaan. 

Päivästä päivään ne julistavat, yöstä toiseen ne paljastavat tietoa. 

Sinä kutsuit ihmisen viljelemään ja varjelemaan. Sinä asetit meidät suhteeseen kaiken luodun 

kanssa, niin että voisimme kuulla niiden äänen ja oppia suojelemaan elinoloja. Mutta me 

käännymme itseemme ja pois toisista luoduista. 

Me suljemme silmämme toisten luotujen neuvoilta. Me emme onnistu kuuntelemaan köyhien 

itkua emmekä heikoimpien tarpeita. Me vaiennamme niiden perinteiden äänen, jotka opettavat 

maailman suojelemista. Me suljemme korvamme sinun luovalta, sovittavalta ja ylläpitävältä 

Sanaltasi, joka kutsuu meitä Raamatussa. 

Me suremme lajien katoa ja sitä, että niiden elinympäristöt eivät enää koskaan puhu. Me 

suremme kulttuurien tuhoa, elinympäristöjen tuhoutumista ja katoamista. Luomakunta itkee, kun 

metsäpalot ritisevät ja eläimet pakenevat epäoikeudenmukaisuuden tulen alta, jonka olemme 

sytyttäneet haluttomuudessamme kuunnella.  

Tänä Luomakunnan aikana rukoilemme, että sinä kutsuisit meitä, kuten palavassa pensaassa, 

Henkesi ylläpitävällä tulella. Puhalla henkesi päällemme. Avaa korvamme ja kosketa sydämiämme. 

Käännä meidät sisäänpäinkääntyneisyydestämme. Opeta meitä mietiskelemään luomakuntaasi ja 

kuuntelemaan jokaisen sinua ylistävän luodun ääntä. Sillä ”usko tulee kuulemisesta.”  

Avaa sydämemme kuulemaan hyvä sanoma lupauksestasi uudistaa maan kasvot. Valaise meitä 

armollasi seurataksemme Kristuksen Tietä, kun opettelemme kulkemaan keveästi tällä pyhällä 

maalla. Täytä meidät toivolla sammuttaaksemme epäoikeudenmukaisuuden liekit sinun 

parantavan rakkautesi valolla, joka ylläpitää yhteistä kotiamme. 

Jeesuksen Kristuksen nimeen, sen Yhden, joka tuli julistamaan hyvää sanomaa koko 

luomakunnalle. 

Aamen. 
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Luomakunnan ajan 2022 logo: Palava pensas 
»Minä olen nähnyt kansani ahdingon --- Minä tiedän kyllä heidän hätänsä. Mene siis, minä lähetän 

sinut ---- Minä olen sinun kanssasi.» (2. Moos. 3:1-12) 

Vuoden 2022 Luomakunnan ajan symboli on palava pensas. Sitä voidaan käyttää tapahtumissa. 

Nykyisin luonnottomien tulipalojen esiintyminen on merkki niistä ilmastonmuutoksen tuhoavista 

vaikutuksista, jotka kohdistuvat kaikkein heikoimpiin planeetallamme. Ihmisen ahneus, 

aavikoituminen ja maan väärinkäyttö johtavat ekosysteemien pirstoutumiseen, asuinalueiden 

tuhoutumiseen, elinolojen ja lajien huolestuttavaan häviämiseen. Luomakunta huutaa, kun metsät 

rätisevät, eläimet pakenevat ja ihmisten on pakko muuttaa pois epäoikeudenmukaisuuden 

tulipalojen takia – jotka me olemme itse aiheuttaneet. 

Tuli, joka kutsui Moosesta Hoorebin vuorella ei kuluttanut tai tuhonnut pensasta. Kyseessä oli 

Hengen liekki, joka paljasti Jumalan elämää suojelevan läsnäolon. Pyhä tuli todisti, että Jumala 

kuuli kärsivien huudon, ja lupasi olla kanssamme, jos seuraamme häntä vapautukseen 

epäoikeudenmukaisuudesta. Luomakunnan aika – rukousjakson aikana tämä symboli kutsuu meitä 

kuuntelemaan luomakunnan ääntä, ja vastamaan uskollisesti rukouksessa, katumuksessa ja 

teoissa. 

Moosekselle sanottiin, että hänen on riisuttava kenkänsä, koska hän seisoi pyhällä maalla Jumalan 

läsnäolossa. Saakoon tämä symboli meidät riisumaan kestämättömän elämätapamme sandaalit, 

jotka erottavat meidät luodusta ja Luojastamme, pohtimaan yhteyttämme pyhän maan kanssa, 

jossa elämme ja kuuntelemaan luomakunnan ääntä. 

Voitte tutustua liitteeseen, jossa esitellään erilaisia tapoja toteuttaa palava pensas, ja käyttää niitä 

viettäessänne Luomakunnan aikaa. Viettäessänne Luomakunnan aikaa, sytyttäkää kynttilöitä tai 

uusi pääsiäiskynttilä, koristelkaa pensas jumalanpalvelustilaan ja täyttykää toivolla, että 

epäoikeudenmukaisuuden liekit sammuvat Jumalan parantavan rakkauden valossa, joka ylläpitää 

yhteistä kotiamme. 
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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 

 

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. 

https://seasonofcreation.org/
https://seasonofcreation.org/
https://seasonofcreation.org/
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Lektionaari ja saarnavinkkejä 
Saarnavinkkejä (englanniksi) löytyy täältä: www.preachingforgodsworld.org  

 1. lukukpl Psalmi 2. lukukpl Evankeliumi 

4.9. Jer. 18:1-11 139: 1-6. 13-18 Filemon 1-21 Luuk. 14: 25-33 

11.9. Jer 4: 11-22. 22-

28 

14 1. Tim. 1: 12-

17 

Luuk. 15:1-10 

18.9. Jer.8: 18-9:1 79:1-19 1. Tim. 2: 1-7 Luuk 16:1-13 

25.9. Jer 32: 1-3a, 6-15 91: 1-6. 14-16 1. Tim 6: 6.19 Luuk. 16: 19-31 

2.10. Pyhä 

Franciscus 

Val. 1: 1-6 137 1. Tim: 1-14 Luuk 17: 5-10 

 

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. 

Liitteessä on vuoden 2022 Luomakunnan aikaa varten valmisteltu rukoushetki. Voitte muokata 

rukoushetkeä omaan kontekstiisi. 
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Luomakunnan ajan ekumeeninen rukoushetki 
Ekumeeninen työryhmä on valmistellut rukoushetken tämän vuoden teemasta Kuunnelkaa 

luomakunnan ääntä! Tätä rukoushetkeä rohkaistaan toteuttamaan Luomakunnan ajan aluksi ja 

lopuksi, rukousjakson tapahtumissa tai liittämään se mukaan yhteisöjenne jumalanpalveluksiin 

rukousjakson aikana.  

Kun suunnittelette rukoushetkeä, harkitkaa palavan pensaan rakentamista rukoustilaan symboliksi 

sille, että yhteisö haluaa riisua kengät, kun tunnistamme maan pyhäksi maaksi ja haluamme 

kuunnella Jumalan ääntä ja Jumalaa ylistävän luomakunnan ääntä. Voitte myös halutessanne 

tuoda jumalanpalvelustilaan erilaisia luontoon kuluvia asioita varmistaaksenne, että 

jumalanpalvelukseen kuulu myös maan ja luotujen ääni. 

Luomakunnan ajan 2022 rukoushetken koko teksti löytyy tämän materiaalin liitteestä. 

Yhdistäkää luomakuntateemoja ja palava pensas 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 kulkueeseen, ehtoollisrukoukseen, lasten kertomuksiin jne.  

Harkitkaa, voitteko pystyttää Palavan pensaan kirkkoon tai kirkon puutarhaan merkiksi yhteisön 

halusta riisua kengät, kun tunnustamme maan pyhäksi, ja kuunnella luomakunnan ääntä ja sen 

ylistystä. Yhteisöjä voidaan kutsua rukoilemaan kaikkein heikoimpien kanssa ja puolesta. Pensas 

voi olla esillä jumalanpalveluksissa tai tapahtumissa koko rukousjakson ajan symbolina siitä, että 

yhteisö haluaa kuunnella.  

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 paikan. Jos se on upea ja kaunis, keskittykää kiittämään Jumalaa siitä 

ja sitoutumaan sen suojelemiseen. Jos se on luonnon alennustilan paikka, keskittykää 
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ilmastosyntien tunnustamiseen, hävitettyjen luotujen vaienneen äänten suremiseen ja 

parantamiseen ja uudistamiseen sitoutumiseen. 

Yhteisön jumalanpalvelustavasta ja säästä riippuen voidaan harkita epämuodollista 

jumalanpalvelusta tai lyhyttä ehtoollista, joka voidaan liittää ekumeeniseen rukoushetkeen (tässä 

materiaalissa) tai muuta käyttää luomakuntateemaista liturgiaa. 

Ihmisiä voidaan pyytää tuomaan luonnon elementtejä ja viemään ne alttarille ”maan hedelminä ja 

ihmisten kätten työnä” leivän ja viinin seuraksi. Ne muistuttavat luomakunnan äänestä, joka liittyy 

mukaan juhlaan. 

Mukaan voidaan liittää hiljaisuutta luomakunnan loppumattomaan ylistyksen kuuntelemiseen ja 

sanattomaan siihen liittymiseen. Tai voidaan kuunnella linnun laulua tai valaiden ääniä laulujen 

tilalla, kun seurakunta tulee aterialle. 

Saarnan paikalla voidaan jakaa seurakunta pieniin ryhmiin lyhyttä raamattutuntia varten. 

Harkitkaa, voidaanko ”Palava pensas” rakentaa jumalanpalvelustilaan. Kutsukaa ihmisiä 

rukoilemaan kaikkien luotujen kanssa, jotka on vaiennettu tai joiden ääntä pitäisi kuunnella. 

Pensas voi olla esillä jumalanpalveluksissa tai tapahtumissa koko rukousjakson ajan symbolina 

siitä, että yhteisö haluaa kuunnella luomakunnan ääntä. 

Järjestäkää luomakuntakävely tai pyhiinvaellus 
Voitte järjestää kontemplatiivisen kävelyn ulkona meditoidaksenne Jumalan antamia 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 Laudato Si´-liikkeen rukouskirjan rukouksiin, kun kuljette. Voitte osallistua 

Kävelyyn tulevaisuuden puolesta 3. syyskuuta. Pyhiinvaellus voi päättyä rukoushetkeen tai Maan 

katseluun. 

Ottakaa mukaan paikallinen ekologia Maan katselun avulla 
Ignatiaaninen katselu (Examen) on tapa tutkia jotakin ja olla rukoilevan ihmettelyn tilassa. 

Kysymysten kautta kutsutaan pohtimaan Jumalan läsnäoloa ja hyvyyttä, jossa ihminenkin on 

osallinen. Tämän Luomakunnan ajan aikana voidaan hiljentyä paikallisen ympäristön äärellä. Tämä 

harjoitus voidaan toteuttaa yksin tai ryhmässä.  
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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 

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 

• 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 hiilijalanjäljen pienentämiseen. 

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

toteuttaa kestäviä muutoksia. A Rocha on kehittänyt Eco-kirkon. Episkopaalisella kirkolla 

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 sekä 

Hiilineutraali kirkko 2030 -ohjelma) 

• Kutsukaa yhteen uskonnollisia yhteisöjä, jotka ovat sitoutuneet kestävään kehitykseen.  

 

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://evl.fi/plus/yhteiskunta-ja-kirkko/kestava-kehitys/ymparistodiplomi
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Järjestäkää kestävän kehityksen tapahtuma 
• Järjestäkää rannan tai vesistön siivoustalkoot syyskuussa kansainvälisen rannikoiden 

siivoustapahtuman yhteydessä. A Rocha tarjoaa tähän materiaalia. 

• Viekää siivoaminen pykälää pitemmälle ja osallistukaa Break Free from Plasticsin 

toteuttamaan aloitteeseen, johon kuuluu muovijätteen laskeminen ja lajitteleminen ja 

muovijätettä tuottavien yritysten nimeäminen. 

• 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. 

• Perustakaa terveellinen elinympäristö, joka auttaa säilyttämään lähiluontoa ja tukee 

monimuotoista biodiversiteettiä, kuten Saint Kateri Habitat. Lisää ideoita löytyy WWF:n 

biodiversiteettioppaasta. 

 

Vaikuttaminen: osallistukaa ekologista uudistumista tukeviin kampanjoihin 
 

Vaiennettujen äänten vahvistaminen 
Tämän vuoden teema keskittyy kuuntelemaan niiden ääntä, joita ei yleensä kuulla. Niihin kuuluvat 

naiset ja tytöt, alkuperäiskansat, siirtolaiset, nuoret, taloudellisesti syrjään painetut ja 

rakenteellisesta rasismista kärsivät. Ne ovat niiden ääniä, joilla on vähiten, asuivatpa he sitten 

kehittyneissä maissa tai kehitysmaissa. Monet joutuvat jo reagoimaan ilmastonmuutokseen 

liittyviin katastrofeihin ja biologisen monimuotoisuuden vähenemiseen. He ovat vaikuttaneet 

kaikkein vähiten ilmastokriisin syntymiseen, mutta kärsivät eniten 

ilmastoepäoikeudenmukaisuudesta, kuten ympäristörasismista ja sukupuolten välisestä 

epäoikeudenmukaisuudesta. 

Heillä on ääni, ja he ovat käyttäneet sitä, mutta heidän sanomansa ei ole johtanut riittäviin toimiin 

maailmanlaajuisella tasolla. Meitä kutsutaan vahvistamaan heidän ääntään vaikuttamalla. 

Faktoihin perustuvalla vaikuttamisella on tarkoitus vaikuttaa valtaapitäviin ja saada heidät 

https://www.arocha.org/en/projects/global-plastic-cleanup/
https://www.breakfreefromplastic.org/brandaudittoolkit/
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
https://www.worldwildlife.org/teaching-resources/toolkits/biodiversity-toolkit
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puuttumaan epäoikeudenmukaisuuksien perimmäisiin syihin, toteuttamaan ihmisoikeuksia ja 

edistämään kaikkien hyvinvointia. Faktaa on myös se, mitä asianosaisilla itsellään on sanottavaa, 

heidän kokemuksensa ja ratkaisuehdotuksensa. 

Vaikuttaminen ei ole samaa kuin jonkun puolesta puhuminen, vaan enemmänkin heidän 

sanomansa esiin nostamista ja sen varmistamista, että vallanpitäjät kuulevat sen. Vaikuttaminen 

voi olla tehokas tapa vahvistaa niiden ääntä, jotka liian usein vaiennetaan tai jätetään huomiotta, 

tapa osoittaa solidaarisuutta ja tapa elää uskoamme todeksi. [Sananlaskut 31:9] 

Uskonyhteisöt tai uskonnolliset organisaatiot työskentelevät syrjäytyneiden kanssa, joihin 

ilmastonmuutos ja monimuotoisuuden väheneminen vaikuttavat eniten. Marginalisoitujen tulisi 

antaa lähtökohta ja ääni maailmanlaajuisella tasolla tehdyille toimille. 

Vaikuttaminen alkaa keskittyneestä kuuntelemisesta ja dialogista, etenee mietiskelevän 

reflektoinnin kautta toimintaan. 

 

Vaikuttaminen kansainvälisellä tasolla: COP27 ja COP 15 
Tämän vuoden kolmannen neljänneksen aikana on suunniteltu toteutettavaksi kaksi tärkeää 

tapahtumaa. Molemmat voivat saada hyötyä syrjään jätettyjen yhteisöjen tiedosta ja ratkaisuista, 

niiden, joiden ääntä ei yleensä kuulla. Molemmat tapahtumat vaikuttavat merkittävästi myös 

heidän elämäänsä. 

 

COP27: Ilmastonmuutos 
Tärkeät linjaukset tehdään Yhdistyneiden kansakuntien vuosittaisessa ilmastokonferenssisa. Siellä 

koko maailmaa tulee yhteen ja tekee sitovia lupauksia siitä, kuinka voimme hidastaa 

ilmastonmuutosta ja tukea kaikkein heikoimpia valtioita ja yhteisöjä, jotka kärsivät 

ilmastonmuutoksen vaikutuksista. COP27 järjestetään Egyptissä 7.-18.11. 

 

COP27:n lähestyessä ja itse tapahtuman aikana voitte vaikuttaa tarvittavien varojen saamiseen 

marginalisoiduille yhteisöille, että ne voivat toteuttaa ratkaisuja, jotka toimivat heidän 

olosuhteissaan. Erityisen tärkeää on tänä vuonna varmistaa riittävä rahoitus yhteisöille, että ne 
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voivat sopeutua maan, elinopojen, kulttuurien, lajien ja ihmisten kohtaamiin ilmastonmuutoksen 

vaikutuksiin, ja varmistaa, että marginaaliin painettujen naisten tarpeet ovat kaikkien 

ilmastosuunnitelmien keskiössä. 

COP15: Monimuotoisuus 
Lajien monimuotoisuutta koskeva 15. konferenssi COP15 järjestetään Kunmingissa, Kiinassa, 

myöhemmin vuonna 2022. 

On aika kuunnella ja vahvistaa alkuperäiskansojen, naisten ja tyttöjen, pakolaisten, nuorten ja 

maan ääntä heidän kokemuksistaan biodiversiteetistä. Maailman täytyy kuulla näiden yhteisöjen 

tieto voidakseen löytää ratkaisut ilmastonmuutoksen vaikutuksiin ja monimuotoisuuden 

katoamiseen. 

Ekumeenisia sitoumuksia yhteisen kotimme puolesta: 
Yhdessä sitoudumme:  

• Kuulemaan ja vahvistamaan heidän ääntään ja ratkaisujaan, joihin ilmastokriisi ja 

monimuotoisuuden häviäminen on eniten vaikuttanut. 

• Kansainvälisissä tapahtumissa pitää tunnistaa paikallisesti toteutettu ekosysteemien 

suojeleminen ja ylläpitäminen. 

• Ihmisten, planeetan ja koko luomakunnan, mukaan lukien luonnon ekosysteemien 

suojeleminen on ykkösprioriteetti, joka menee taloudellisen voiton tavoittelun edelle. 

• Varmistamaan, että ihmisoikeudet, sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja luomisen eheys ovat 

keskiössä, kun vastaamme nykyiseen ilmastokriisiin ja monimuotoisuuskriisiin. 

 

Mitä voimme tehdä? 
Alla on muutamia ideoita siitä, miten voimme kuunnella syrjään painettujen ääntä yhteisen 

kotimme suojelemiseksi ja pohtia sitä, mitä he ovat sanoneet, ja siirtyä toimintaan. 

1. Kuunnelkaa 
Kuunnelkaa syrjään painettujen yhteisöjen ja ihmisten viestejä. Nämä voivat olla lausuntoja, 

webinaareja, videoita tai sosiaalisen median postauksia, esimerkiksi tämä Christian Aidin video 

ilmasto- ja rotuoikeudesta. Voitte kutsua uskonjohtajia, pappeja, piispoja ja poliittisia johtajia 

kuuntelemaan ja pyytää heitä kutsumaan muita johtajia kuuntelemaan. 

https://www.youtube.com/watch?v=MjPt4gEV7A0&feature=youtu.be
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2. Pohtikaa 
Pohtikaa sitä, mitä syrjään painetut yhteisöt ovat sanoneet. Jumalanpalvelukset, rukouskävelyt, 

rukoushetket ja sosiaalisen median keskustelut syrjään painettujen yhteisöjen ihmisten kanssa 

ovat kaikki hyviä tapoja. Jotkut kokoontuivat säännöllisesti virtuaalisesti rukoukseen ja 

meditaatioon ennen COP26:ta; he tutustuivat toisiinsa, ja jotkut aktivoituivat paikallisemmissa 

tehtävissä. 

3. Toimikaa 
Osallistukaa toimintaan, jotka liittyvät kuulemaanne ja pohtimaanne. Kyseessä voi olla 

henkilökohtainen sitoutuminen päästöjen vähentämiseen; tai vaiennettujen äänten vahvistaminen 

kansallisella tai maailmanlaajuisella tasolla. Liittykää ryhmään, joka on aktiivinen näiden asioiden 

parissa paikallisella, alueellisella tai maailmanlaajuisella tasolla. Lukekaa lisää siitä, mitä 

uskonyhteisöt tai uskoon perustuvat organisaatiot tekevät. 

Monet ryhmät työskentelevät lausuntojen, päätöslauselmien tai viestien parissa, jotka menevät 

COP15- ja COP27-konferensseihin. Toiset lähestyvät oman maansa päättäjiä, jotka ovat mukana 

näissä konferensseissa. Tuokaa koko ajan esiin sitä, mitä olette kuulleet syrjään painetuilta 

yhteisöiltä. 

Toiminta 
Voitte oppia lisää tai liittyä mukaan johonkin alla oleviin, meneillään oleviin toimintoihin, tai 

seurata kansainvälisten järjestöjen tai uskonnollisten yhteisöjen toimia. Tässä joitakin ehdotuksia:  

 

● Muuttakaa omaa käyttäytymistänne kuten IPCC suosittelee  helmikuussa 2022 julkaistussa 6. 

raportissaan. ”Oikeanlaiset käytännöt, infrastruktuuri ja teknologia, jotka mahdollistavat 

elämäntapamme ja käyttäytymisemme muutoksen, voivat johtaa kasvihuonekaasujen 

vähenemiseen 40–70 % vuoteen 2050 mennessä”, sanoi IPCC:n työryhmän III yhteispuheenjohtaja 

Priyadarshi Shukla raportin lehdistötiedotteessa. 

● Tulkaa tietoisemmaksi syrjäytyneiden yhteisöjen merkityksestä ja niiden tiedosta 

ilmastonmuutoksen vaikutusten vähentämisessä. "Mitä tulee luonnon kanssa työskentelemiseen 
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ilmastonmuutoksen torjumiseksi, emme voi saavuttaa tehokkaita ratkaisuja ilman 

alkuperäiskansojen ja paikallisten yhteisöjen (IPLC) johtajuutta" 

● Ottakaa selvää aloitteesta: "Ilmastovastuullinen rahoitus – moraalinen vaatimus ja vastuu 

lapsille ja elävälle maailmalle". Kyseessä on kirkkojen maailmanneuvoston, YK:n 

ympäristöohjelman ja muiden yhteinen, uskontojen välinen vetoomus. "Liian kauan 

rahoituspalvelusektori on mahdollistanut maailman fossiilisten polttoaineiden riippuvaisuuden", 

sanoi YK:n pääsihteeri Antonio Guterres. ”Rahoituspalvelujen tarjoajien on nyt aika nopeuttaa 

siirtymistä uusiutuviin energialähteisiin. Heillä on valta – ja vastuu.” 

● Ottakaa selvää, mitä maanne tekee ilmastositoumustensa suhteen (kansallisesti määritetyt 

lahjoitukset tai NDC). 

● Harkitkaa liittymistä liikkeeseen, joka vaatii kaiken uuden fossiilisten polttoaineiden etsinnän 

lopettamista. Ehkä haluatte tukea fossiilisten polttoaineiden leviämisen estämistä koskevaa 

sopimusta. 

● Vierailkaa Laudato Si -sivustolla saadaksesi resursseja ja tapahtumia. 

● Seuratkaa näiden hankkeiden parissa työskentelevien maailmanlaajuisten uskonnollisten 

organisaatioiden Twitter-tilejä: ACT Alliance Climate Justice Twitter-tili: https://twitter.com/home 

ja Lutheran World Federation Action for Justice -tili: @LWFadvocacy. Löytyy monia muitakin. 

● Kannustakaa organisaatiotasi, seurakuntaasi jne. luopumaan fossiilisista polttoaineista. 

Järjestäkää myyntitapahtuma – kutsukaa puhuja puhumaan seurakuntaasi tai hiippakuntaasi 

luopumisesta tai kasvun vähenemisestä. Esimerkkeinä Bright Nowin tai Laudato Si’ Movementin 

kampanjat 

● Kouluttakaa, tukekaa ja liittykää mukaan kampanjoihin, kuten tähän uskonjohtajien kirjeeseen 

fossiilisten polttoaineiden leviämisen estämiseksi. 

 

Vaikuttaminen vallanpitäjiin 
Vaikuttakaa oman maanne hallitukseen. Pyytäkää sitä sitoutumaan seuraaviin asioihin, jotka 

perustuvat siihen, mitä marginalisoidut ovat sanoneet: 

https://fossilfueltreaty.org/faith-letter
https://fossilfueltreaty.org/faith-letter
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• On ryhdyttävä kiireellisiin toimiin lämpenemisen rajoittamiseksi 1,5 °C:n 

lämpötilatavoitteeseen ja otettava käyttöön lainsäädäntöä, politiikkaa ja toimenpiteitä 

tämän tavoitteen saavuttamiseksi kestävällä tavalla. 

• On pysäytettävä monimuotoisuuden katoaminen ja pidettävä alkuperäiskansat 

monimuotoisuuden suojelun keskiössä. 

• On asetettava kasvihuonekaasuneutraalit ratkaisut ilmastotoimien ytimeen. Tämä 

parantaa yhteisöjen, myös alkuperäiskansojen, ja valtioiden kestävyyttä ja pohjautuu 

paikallisesti ohjatun ekosysteemin säilyttämiseen ja ennallistamiseen. 

• On otettava käyttöön politiikka ja lainsäädäntö niin, että maailmanlaajuiset nollapäästöt  

saavutetaan mahdollisimman pian. Näihin tulisi sisältyä asteittainen luopuminen 

fossiilisista polttoaineista, investoiminen uusiutuvaan ja luontoystävälliseen energiaan sekä 

ekosysteemien säilyttäminen ja ennallistaminen. Paljon päästöjä tuottavien maiden on 

otettava johtoasema yhteisen mutta eriytetyn vastuun periaatteen mukaisesti. 

• On luotava ja rahoitettava tappio- ja vahinkojärjestely.  Merkittävä osa 

ilmastorahoituksesta tulee kanavoida paikallisvetoisten järjestelmien kautta. 

• On luotava oikeudenmukainen ja tasa-arvoinen kansainvälinen rahoitusmekanismi 

tappioiden ja vahinkojen varalta. Naiset on otettava mukaan kaikilla tasoilla 

ilmastonmuutokseen liittyvien vastausten ja rahoituksen määrittämisessä: tarpeiden 

kuulemisesta, ratkaisujen toteuttamiseen ja varojen käytöstä päättämiseen. Rahoitus on 

tarjottava tämä rahoitus avustuksina, ei lainoina. 

• Saastuttajat maksavat -periaatteen mukaisesti on varmistettava, että fossiilisten 

polttoaineiden yritykset osallistuvat kustannuksiin ilmastovahinkoverojen kautta. 

Hallitusten ja yksityisen sektorin on pikaisesti löydettävä parhaat keinot tämän 

turvaamiseksi. 

 

Globaali tapahtumakalenteri 
Jokainen kristillinen yhteisö eri puolilla maailmaa viettää Luomakunnan aikaa omalla tavallaan, 

mutta muutama tapahtuma antaa mahdollisuuden liittää yhteisöt yhteen, ja voitte liittyä niihin 

mukaan tämän kalenterin kautta. Kaikkia kutsutaan osallistumaan kahteen online-rukoushetkeen 

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 Bartolomeos, Kirkkojen maailmanneuvosto ja 

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

kokoontuvat Assisiin ekumeeniseen rukoushetkeen. Kristittyjä kutsutaan mukaan 

verkkorukoushetkeen yhteisen asian puolesta. Lisätietoa SeasonofCreation.org 

 

4. lokakuuta Pyhän Fransiscuksen päivä 

Moni traditio pitää Pyhää Franciscusta inspiraationaan ja oppaana luomakunnan 

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

viimeinen päivä. Uskovat eri puolilta maailmaa kokoontuvat yhteen online-rukoushetkeen 

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 tunnistetta #SeasonOfCreation (ja 

#luomakunnanaika) Twitterissä, Instagramissa ja Facebookissa. Täällä tunnisteella merkityt 

postaukset voivat nousta myös Luomakunnan ajan kansainväliselle nettisivulle.  

Kaikkia kutsutaan myös seuraamaan Season of Creation -tilejä Facebookissa ja Twitterissä ja 

liittymään yleiseen ryhmään mukaan keskusteluun.  
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Luomakunnan aika -rukousjakson tausta 
 

Luomakunnan aika on ajanjakso, jolloin 2,2 miljardia kristittyä kutsutaan mukaan rukoukseen ja 

toimintaan luomakunnan puolesta. Luomakunnan aikaa vietetään vuosittain syyskuun 

ensimmäisestä päivästä lokakuun neljänteen. Luomakunnan aika yhdistää globaalin kristittyjen 

perheen rukoukseen ja toimintaan yhteisen päämäärän ympärille - viettämään rukoushetkiä ja 

osallistumaan toimintaan luomakunnan suojelemisen puolesta. 

 

Historia 
Ortodoksisen kirkon Ekumeeninen patriarkka Dimitrios nimitti syyskuun ensimmäisen päivän 

Luomakunnan rukouspäiväksi vuonna 1989. Suuret eurooppalaiset kristilliset kirkot viettivät sitä 

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

Viime vuosina monet kristilliset kirkot ovat liittynet mukaan viettämään Luomakunnan aikaa 

(Season of Creation/Creation Time) syyskuun ensimmäisen ja lokakuun neljännen päivän välillä, ja 

Pyhän Franciscuksen päivää vietetään 4.10. useissa läntisissä 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 Katolisten piispojen kannanotto Filippiineillä 2003, Kolmas eurooppalainen 

ekumeeninen kokous Sibiussa 2007 ja Kirkkojen maailmanneuvoston kutsu vuonna 2008. 

Ohjausryhmä 
Kun kiire ympäristökriisin ratkaisuun kasvaa, kristilliset kirkot ovat vahvistaneet yhteistä linjaansa. 

Luomakunnan ajan ekumeeninen ohjauskomitea koottiin tuottamaan resursseja ja vahvistamaan 

kristittyjen osallistumista rukouksen ja toiminnan ajanjaksoon. 

Luomakunnan ajan ohjausryhmässä ovat edustettuina Reformoitujen kirkkojen neuvosto, 

Kirkkojen maailmanneuvosto, Luterilainen maailmanliitto, Lausanne/World Evangelical Alliance 

Creation Care Network, Laudato Si´-liike, European Christian Environmental Network, Dicastery for 

Promoting Integral Human Development, Church Unity Commission, Christian Aid, Anglican 

Communion Environmental Network ja ACT Alliance.   
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Ekumeenista verkostoa inspiroi paavi Franciskuksen 'Laudato Si':n ajatus: " tarvitsemme uutta 

dialogia siitä, miten muovaamme planeettamme tulevaisuutta" ja että "vaadimme uutta ja 

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

Kaikki kutsutaan mukaan tähän työhön. 

Kirjoittajat 
Kiitämme seuraavia henkilöitä, jotka ovat kirjoittaneet, kehittäneet, antaneet palautetta ja 

editoineet tätä julkaisua: 

Dr Louk Andrianos, World Council of Churches 

Fiona Connelly, ACT Alliance 

Cecilia Dall'Oglio, Laudato Si’ Movement 

Fr. Abate Gobena, Ethiopian Orthodox Tawahedo Church Rev. Henrik Grape, World Council of 

Churches  

Fr. Joshtrom Kureethadam, Vatican Dicastery for Promoting Integral Human Development  

Christina Leano, Laudato Si’ Movement 

Rev. Sikawu Makubalo, General Secretary of the Church Unity Commission (CUC) Rachel Mander, 

A Rocha 

Rev. Dr Rachel Mash, Green Anglicans/Anglican Communion Environmental Network Suzana 

Moreira, Laudato Si’ Movement 

Jo Mountford, Christian Aid 

Rev. Peter Pavlovic, European Christian Environmental Network 

Rev. Dr Chad Rimmer, The Lutheran World Federation 

Gabriel Lopéz Santamaria, Laudato Si’ Movement 
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Liite 1: Ekumeeninen rukoushetki Luomakunnan ajalle 
Kuunnelkaa luomakunnan ääntä! 

Rohkaisemme käyttämään tätä rukoushetkeä Luomakunnan ajan aluksi ja lopuksi, rukousjakson 

tapahtumissa tai liittämään se mukaan yhteisöjenne jumalanpalveluksiin rukousjakson aikana.  

Kun suunnittelette rukoushetkeä, harkitkaa palavan pensaan rakentamista rukoustilaan symboliksi 

sille, että yhteisö haluaa riisua kengät, kun se tunnistaa maan pyhäksi ja haluaa kuunnella Jumalan 

ääntä ja Jumalaa ylistävän luomakunnan ääntä. Voitte myös halutessanne tuoda 

jumalanpalvelustilaan erilaisia luontoon kuluvia asioita varmistaaksenne, että 

jumalanpalvelukseen kuulu myös maan ja luotujen ääni. 

Esilukijan osuudet ovat normaalilla fontilla, yhteen ääneen luettavat lihavoituna. 

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 

Tervehdys Jumalan nimessä, hänen, joka on hyvä, jonka rakkaus kestää ikuisesti.  

Tervehdys teille, aurinko ja kuu, taivaan tähdet: kiittäkää ja ylistäkää Jumalaa! 

Auringonnousu ja auringonlasku, päivä ja yö: kiittäkää ja ylistäkää Jumalaa! 

Tervehdys teille, vuoret ja laaksot, tasangot ja kumpareet, jäätiköt, sumu ja lumi:  

kiittäkää ja ylistäkää Jumalaa! 

Tervehdys teille, lehtipuut ja havupuut, pensaat ja hedelmäpuut, sammaleet ja saniaiset, 

apinanleipäpuut, aaloet, marjapensaat ja vilja: kiittäkää ja ylistäkää Jumalaa! 

Tervehdys teille, delfiinit, lohet, merileijonat ja ravut, korallit, merivuokot, simpukat ja katkaravut: 

kiittäkää ja ylistäkää Jumalaa! 
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Tervehdys teille, jänikset ja naudat, perhoset ja koirat, kotkat, varpuset ja haukat:  

norsut, leijonat, sarvikuonot, kirahvit, strutsit, lampaat, skorpionit ja mehiläiset:  

kiittäkää ja ylistäkää Jumalaa! 

Tervehdys teille, naiset ja miehet, vanhat ja nuoret, kaikki kulttuurit tässä maailmassa, sihteerit ja 

opettajat, siivoojat ja virkailijat, oppijat ja työtä etsivät, TV- ja urheilutähdet, kaikki, jotka hoitavat, 

rakastavat ja rukoilevat, jotka nauravat ja oppivat, jotka lepäävät ja leikkivät:  

kiittäkää ja ylistäkää Jumalaa! 

 

(A New Zealand Prayer Book/He Karakia Mihinare o Aotearoa page 457, Lynn Pedersen 2016, Inspired by Ps 148 & 

Song of Creation, New Zealand Prayer Book)  

Psalmi 

Taivaat julistavat Jumalan kunniaa, 

  taivaankansi kertoo hänen teoistaan. 

  Päivä ilmoittaa ne päivälle, 

  yö julistaa yölle. 

Kuulkaa mitä luomakunta kertoo Jumalasta, kuulkaa Jumalan Sanaa. 

Ei se ole puhetta, ei sanoja, 

  ei ääntä jonka voisi korvin kuulla. 

  Kuitenkin se kaikuu kaikkialla, 

  maanpiirin yli merten ääriin. 

Kuulkaa mitä luomakunta kertoo Jumalasta, kuulkaa Jumalan Sanaa.      

Herra on antanut täydellisen lain, 

  se virvoittaa mielen. 

  Herran ohjeet ovat luotettavat, 
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  ne neuvovat taitamatonta. 

  Herran käskyt ovat oikeat, 

  ne ilahduttavat sydämen. 

Kuulkaa mitä luomakunta kertoo Jumalasta, kuulkaa Jumalan Sanaa.  

Herran määräykset ovat kirkkaat, 

  ne avaavat silmäni näkemään. 

  Herran sana on puhdas ja aito, 

  se pysyy iäti. 

  Herran säädökset ovat lujat, 

  ne ovat oikeita kaikki. 

  (Psalmi 19) 

Kuulkaa mitä luomakunta kertoo Jumalasta, kuulkaa Jumalan Sanaa.  

Kiitosrukous maasta 

Jumala, pidä mielessäsi maan hedelmät, kylvö ja sadonkorjuu. 

Pidä mielessäsi aamukaste. 

Pidä mielessäsi sateet, vedet ja joet. 

Pidä mielessäsi joka vuosi kasvavat kasvit ja kukat. 

Pidä mielessäsi ihmiset, eläimet ja minut, syntinen palvelijasi. 

Sateesta, tuulesta, siemenistä, kasveista, puiden hedelmistä ja viinitarhoista, jokaisesta puusta 

koko maailmassa, 

Me kiitämme. 

Pyhästä Kolminaisuudesta, joka vie meidät kohti täydellisyyttä turvassa ja rauhassa, antaa 

syntimme anteeksi, nostaa meidät pystyyn niin että voimme kasvaa ja kukoistaa sinun armossasi, 
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joka saa maan kasvot iloitsemaan, kastelee viljelykset, antaa jyvien määrän moninkertaistua ja saa 

ne valmiiksi kylvöön ja sadonkorjuuseen, 

Me kiitämme. 

(adapted from the Ethiopian Orthodox Tewahedo Pre-Anaphora, and Anaphora of Basil)  

Laulu 

Lauletaan laulu, joka ylistää Jumalaa luojana. Jos mahdollista, etsikää laulu, joka tunnetaan 

kaikissa osallistuvissa tunnustuskunnissa.  

Katumuksen litania 

Sytytetään kolme kynttilää symboloimaan alkuperäiskansojen, naisten ja monimuotoisuuden 

ääntä. 

Elämää sykkivän maailmamme Jumala, 

sinä olet antanut ihmisille vastuun toisistaan.  

Alkuperäiskansoilla on historialliset, hengelliset ja henkilökohtaiset siteet maahan, jossa asumme. 

Mutta usein olemme epäonnistuneet tunnistamaan Jumalan läsnäolon näissä perinteissä, ja niiden 

ääni on vaiennettu. Kiitämme alkuperäiskansoista, ja siitä, että ne edelleen pitävät huolta maasta. 

Arvostamme sopeutumiskykyä ja vahvuutta, jota ne ovat osoittaneet sukupolvesta toiseen ja 

osoittavat nyt. 

Me käännymme Hengen puoleen, joka hajottaa rajat ja ylistää elämää antavaa yhteisöä. 

Auta meitä luomaan paikka, johon kaikki ovat tervetulleita ja jossa tunnistamme sinun armosi 

tekevän työtä kauttamme.  

Anna meidän oppia yhdessä suhteittemme hengellisestä rikkaudesta elämän verkossa. 

Jumala armossasi, kuule rukouksemme. 

Oi kaiken Luoja, 

Sinä olet luonut maan ja puut, eläimet ja kaiken maan päällä elävän. Me tuhoamme metsiä 

myrkyillä ja hakkuilla, lintujen, hyönteisten ja metsän eläinten äänet vaikenevat.  

Sinä loit merien ihmeet, kalat, simpukat, riutat, valaat, aallot ja korallit.  
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Meret lämpenevät ja niiden ääni vaimenee, kun ne hukkuvat muoviin. 

Me käännymme puoleesi suruissamme ja katuen. 

Auta meitä pitämään huolta meristä, maasta ja metsistä ja ymmärtämään että ne ovat sinun 

siunauksesi. Luomakunta puhuu meille, mutta sen ääni hukkuu ahneutemme meteliin.  

Jumala armossasi, kuule rukouksemme. 

Äitimme maa, sisaremme, sinä varustat ja ylläpidät meidät. Me olemme vaientaneet sinun kansasi 

äänen, erityisesti naisten äänen - luonnonsuojelijoiden äänen, jotka maanryöstäjät, kaivosyhtiöt ja 

öljy-yhtiöt ovat tappaneet. Monet ovat ne äänet, jotka tulvat, hurrikaanit ja mutavyöryt ovat 

vaientaneet, kun ilmaston lämpeneminen tuo mukanaan tuhoa. Kuulkaamme äitiemme ja 

sisartemme ääntä ja oppikaamme pitämään huolta elämän verkosta ja suojelemaan sitä.  

Jumala armossasi, kuule rukouksemme. 

Me käännymme puoleesi suruissamme ja katuen. 

Luojamme Jumala, anna anteeksi ihmisten teot, jotka ovat saaneet ilmaston lämpenemään ja 

tuottavat tuhoa ympäristöllemme. 

Jumala armossasi, kuule rukouksemme. 

(Adapted from a Prayer of Lament written by members of the four Religious Orders in the Anglican Church of 

Melanesia. Melanesian Brotherhood, Society of St Francis, Community of the Sisters of the Church, Community of the 

Sisters of Melanesia)  

 

Hiljaisuus, jonka aikana ihmiset voivat sytyttää kynttilöitä ilmastonmuutoksen takia maan päältä 

kadonneiden yhteisöjen ja lajien muistolle ja vaiennettujen äänten, naisten, alkuperäiskansojen ja 

luotujen äänten merkiksi. 

Käännä meidät oi Jumala, halustamme kääntyä itseemme ja olemaan kuuntelematta 

kanssaluotujemme ääntä. Kutsu meitä, avaa korvamme kuulemaan. Kokoa meidät yhteen 

pitämään huolta toisistamme ja kuuntelemaan toisiamme. Virvoita meitä Hengelläsi, joka 

uudista maan kasvot. Aamen. 
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Raamatunluku ja puhe 

Kuunnellaan Jumalan Sanaa kirjoituksista. Voitte valita temaattisesti koottuja tekstejä tästä 

materiaalista, tai koota paikallisesti tekstejä, jotka sopivat omaan kontekstiinne.  

Laulu 

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

tunnetaan kaikissa osallistuvissa tunnustuskunnissa.  

Uskontunnustus 

Me uskomme Jumalaan, joka on luonut kaiken, 

joka rakastaa kaikkea ja ylistää kaikkea olevaa, 

joka on läsnä kaikissa luomakunnan kudoksen osissa. 

Me uskomme Jumalaan kaiken elämän lähteenä, 

jonka elävien vesien kautta koko maailmaa saa kasteen. 

Me uskomme Jeesukseen Kristukseen, kärsineeseen, köyhään, nälkää nähneeseen, 

ilmastopakolaiseen, joka rakastaa ja suojelee tätä maailmaa ja kärsii yhdessä sen kanssa. 

Ja me uskomme Jeesukseen Kristukseen, elämän siemeneen, joka tuli sovittamaan ja uudistamaan 

tämän maailman ja kaiken siinä. 

Me uskomme Pyhään Henkeen, Jumalan henkäykseen, joka liikkuu Jumalan kanssa ja meidän 

keskellämme ja meissä tänään. 

Me uskomme iankaikkiseen Jumalaan. 

Ja me panemme toivomme siihen, että lopulta Jumala panee pisteen kuolemalle ja tuhoaville 

voimille. 

(Gurukul Theological college, India / adapted by Keld B. Hansen 2009)  

Kolehti 

Voidaan koota kolehti esimerkiksi johonkin tiettyyn hankkeeseen tai projektiin, joka tukee 

ekologista uudistumista tai ilmasto-oikeudenmukaisuutta. Voidaan myös kuunnella linnunlaulua 
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tai esitellä paikallisia kasveja paikallisia kasveja ja eläimiä ja sitä kautta herättää tietoisuutta 

kuuntelemalla paikallisen yhteisön ylistystä ja kutsua. 

Esirukous 

Rakastava Jumala, sinun alttarisi luota on varpunenkin löytänyt kodin ja pääskynen pesäpaikan, 

jossa se kasvattaa poikasensa. Sinä välität kaikesta luomastasi. 

Jumala, joka kuuntelet kaikkea elävää, 

opeta meitä kuuntelemaan niin kuin sinä. 

Rakastava Jumala, auta meitä antamaan turvapaikka jokaiselle kasville ja eläimelle, jonka kanssa 

elämme. Auta meitä välittämään kaikesta, minkä olet luonut. 

Jumala, jonka yhteydessä kaikki luotu elää, 

opeta meitä kuuntelemaan niin kuin sinä. 

Rakastava Jumala, kun Jeesus huusi ja antoi Henkensä, maa vavahteli ja kivet järkkyivät.  

Koko luomakunta tuntee sinut ja kuuntelee sinua. 

Jumala, jolle koko luomakunta vastaa, 

opeta meitä kuuntelemaan niin kuin sinä. 

Rakastava Jumala, auta meitä kuulemaan sinua ja tuntemaan sinut niin kuin maa ja kalliot kuulevat 

ja tuntevat. Auta meitä ottamaan oppia siitä, miten luomakunta tunnistaa sinun upean kauneutesi. 

Jumala, jolle koko luomakunta vastaa, 

opeta meitä kuuntelemaan niin kuin sinä. 

Rakastava Jumala, sinä olet läsnä luomakunnassasi ja haluat parantaa sen haavat. Sinut voi 

kohdata kävelemässä puutarhassa. Avaa silmämme näkemään sinut, oi puutarhuri. 

Jumala, joka olet läsnä luomassasi, 

auta meitäkin olemaan läsnä. 
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Rakastava Jumala, me hylkäämme usein luomasi ja aiheutamme sille haavoja. Auta meitä 

seuraamaan askelissasi ja kulkemaan puutarhassa niin kuin sinä. 

Jumala, joka olet läsnä luomassasi, 

auta meitäkin olemaan läsnä. 

Rakastava Jumala, joka kuulet jokaisen äänen, tunnet jokaisen epäoikeudenmukaisuuden ja välität 

koko kärsivästä maailmasta: opeta meitä kuuntelemaan. Paranna elämämme, niin että voimme 

suojella maailmaan emmekä riistää sitä, että voimme kuunnella luomaasi maailmaa emmekä sulje 

itseämme ulkopuolelle. Osoita meille, missä olemme epäonnistuneet kuulemaan äänesi 

kohdellessamme maailmaa niin kuin kohtelemme. 

Jumala, joka kuuntelet kaikkea elävää, 

opeta meitä kuuntelemaan niin kuin sinä. 

Aamen. 

 

Isä meidän 

Me rukoilemme niin kuin Kristus itse on meitä opettanut. (tai käytetään seuraavaa muokkausta) 

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. 

Anna anteeksi kivut, joita aiheutamme toinen toisillemme. 
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Vahvista meitä kiusausten ja koettelemusten aikana. 

Vapauta meidät kaiken pahan otteesta. 

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.  

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

Luojaamme. 

Osoittakaamme sitä välittämistä, jonka Jumala on antanut meille, tervehtimällä toinen toisiamme 

Jumalan rauhan, rakkauden, anteeksiantamuksen ja armon oikeudessa.  

Olkoon Luojan rauha kanssasi kaikessa. 

Niin myös sinun kanssasi. 

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

maalle, jossa elät, 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.  

Kuullaksemme kaiken luodun äänen. 

Joka todistaa Jumalan kunniaa kaikessa luodussa. 

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

 
Ignatiaaninen Katselu (Examen) 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. Tutustu teemaan. 

Valmistaudu ja mieti ajan kanssa, miten voit parhaiten avata aistisi kuuntelemaan Jumalaa 

ylistävät äänet ja avaa sydämesi Jumalan läsnäololle siinä paikassa, jossa hiljennyt. Voit tehdä 

tämän harjoituksen yksin tai ryhmässä.  

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

Pelto. Kukkula. Etsi mukava 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. Kuuntele ääniä, jotka puhuvat tässä paikassa, ja kiinnitä huomiosi siihen, mitä tunnet, 

kun mietit tämän paikan terveyttä 

Täytä keuhkosi ilmalla. Kiinnitä huomio siihen, mitä tunnet (ilma, ruoho, maaperä, aurinko, 

sade) ihollasi. Avaa silmäsi (tai sulje ne ja avaa sydämesi silmät). Avaa korvasi 
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kuuntelamaan luomakunnan ääntä tässä paikassa. Mitä ne ovat? Mitä ne sanovat? Kuka tai 

mikä puuttuu tästä paikasta? Mitä puuttuminen kertoo sinulle? 

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

tasapainon ylläpitämiseen? Mitä monimuotoisuutta pitää erityisesti suojella, jotta tämän 

paikan terveyttä voidaan ylläpitää? Mitkä tekijät uhkaavat tämän ekosysteemin 

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? Kenen tai minkä äänen haluat saada kuuluviin tässä paikassa? 

Mikä on myötätunnon tekosi, joka edistää tämän paikan suojelua? 

 

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. 
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• 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. 

 
 

Liite 4: Tee Palava pensas 
Palavaan pensaaseen liittyvää toimintaa: 

• Järjestäkää tapahtuma, jossa esitellään tämän vuoden Luomakunnan ajan teema ja 

symboli, varatkaa muutamia minuutteja avoimeen keskusteluun tai ryhmäkeskusteluun, 

niin että ihmiset voivat jakaa ajatuksiaan teemasta, symbolista ja siitä, mitä aktiviteetteja 

he haluaisivat järjestää rukousjakson aikana.  

• Järjestäkää tapahtuma, jossa osallistujia pyydetään ottamaan kengät jaloistaan sen 

merkiksi, että he tunnistavat seisovansa pyhällä maalla, kuten Moosesta pyydettiin 

ottamaan kengät jalastaan hänen lähestyessään palavaan pensasta. (2. Moos 3:5). Voidaan 

toteuttaa ulkona tai sisällä. 

• Kun hyödynnätte Luomakunnan ajan liturgisia materiaaleja, voitte myös järjestää 

rukoushetken, jossa muistetaan uskomme esikuvia ja heitä, jotka ovat puolustaneet 

yhteistä kotiamme ja kaikkein heikoimpia, niin kuin Mooses kuuli Jumalan muistava 

Aabrahamia, Iisakia ja Jaakobia (2. Moos. 3:6-7). Voitte muistaa maasi alkuperäiskansoja, 

http://seasonofcreation.org/
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uskonnollisia johtajia, sosiaalityöntekijöitä ja kaikkia, jotka tekevät työtä ilmasto-

oikeudenmukaisuuden puolesta.  

• Kutsukaa yhteisönne tai ryhmä ihmisiä kirjoittamaan nauhoja, joissa on rukouksia ja 

lupauksia Luomakunnan ajalle, ripustakaa nauhat puuhun tai pensaaseen kirkkonne 

ulkopuolella. Tässä esimerkkikuva: 

  

 

 

 

Luo palava pensas: 

• Tuo pensas alttarille, ja pidä se esillä koko Luomakunnan ajan. Voit koristella pensaan 

punaisilla nauhoilla, jotka kuvastavat liekkejä. 

• Tee kynttilälyhty -palava pensas. Voit käyttää purkkia, paperipussia tai muuta esinettä, 

jonka sisälle voi laittaa kynttilän tai lyhdyn. Koristele ulkopuoli pensaan kuvalla tai 

paperilla, lehdillä, tikuilla – kuten haluat. Esimerkkikuvia: 
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• Luo valetuli: https://www.wikihow.com/Make-a-Fake-Fire 

• Pyydä lapsia piirtämään palava pensas ja käytä piirroksia tapahtumissasi. Piirrokset voivat 

olla aivan yksinkertaisia. Lapset voivat leikata paperista kätensä kuvan ja koristella sen 

muistuttamaan tulta tai käyttää lehtiä ja liimaa, ja laittaa taskulampun piirroksen taakse 

kuvastamaan tulta. Esimerkkikuva: 

 

https://www.wikihow.com/Make-a-Fake-Fire

