
 

 1 

Esitelmä Luomakunta ja lähimmäinen -seminaarissa Helsingissä 31.8.2019 

 

LUOMAKUNTA JA LÄHIMMÄINEN 

 

Jumala sanoi: »Tehkäämme ihminen, tehkäämme hänet kuvaksemme, 

kaltaiseksemme, ja hallitkoon hän meren kaloja, taivaan lintuja, karjaeläimiä, 

maata ja kaikkia pikkueläimiä, joita maan päällä liikkuu.» Ja Jumala loi 

ihmisen kuvakseen, Jumalan kuvaksi hän hänet loi, mieheksi ja naiseksi hän 

loi heidät. Jumala siunasi heidät ja sanoi heille: »Olkaa hedelmälliset, 

lisääntykää ja täyttäkää maa ja ottakaa se valtaanne. Vallitkaa meren kaloja, 

taivaan lintuja ja kaikkea, mikä maan päällä elää ja liikkuu.» Jumala sanoi 

vielä: »Minä annan teille kaikki siementä tekevät kasvit, joita maan päällä on, 

ja kaikki puut, joissa on siementä kantavat hedelmät. Olkoot ne teidän 

ravintonanne. Ja villieläimille ja taivaan linnuille ja kaikelle, mikä maan päällä 

elää ja liikkuu, minä annan ravinnoksi vihreät kasvit.» Niin tapahtui. Ja 

Jumala katsoi kaikkea tekemäänsä, ja kaikki oli hyvää. Tuli ilta ja tuli aamu, 

näin meni kuudes päivä. (1.Moos. 1:26 - 31) 

 

Edellä kuulitte katkelman luomiskertomuksesta. Siihen itse asiassa kiteytyy 

pitkälti se, että miten meidän on ymmärrettävä oma suhteemme 

luomakuntaan. Ihmisen asema tässä luomakunnassa on erilainen kuin 

eläimillä, sillä Jumala antoi ihmisille luvan vallita eläimiä ja “kaikkea mikä 

maan päällä elää ja liikkuu”. 

 

Meille ihmisille on annettu luomakunta haltuun, mutta se ei tarkoita sitä, että 

me voisimme tehdä sillä mitä huvittaa. Lopulta kaikki kuuluu Jumalalle, kuten 

psalmissa sanotaan: 

“Herran on kaikki maa, maanpiiri ja kaikki, jotka siinä asuvat.” (Ps.23 LXX) 

 

Meille ihmisille kaikki on annettu vain lainaan. Meillä on siis velvollisuus pitää 

hyvää huolta siitä, mitä meille on uskottu. 

 

Tämä on itse asiassa perusperiaate kaikessa siinä miten me ymmärrämme 

omaisuuden. Jos me muistaisimme sen, että Jumala on antanut kaiken vain 

lainaan, niin lopettaisimme myös kadehtimisen. Sen mitä me näemme 

lähimmäisillämme olevan, ei lopulta ole heidän, vaan jotain minkä he ovat 

myös Jumalalta saaneet lainaan. 
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He ottavat kuoleman jälkeen iankaikkisuuteen yhtä paljon mukaansa 

maallista kuin kukin meistä. Eli ei yhtään mitään. Ainut mitä otamme mukaan 

on se, mitä meillä on sydämessämme. 

 

Miksi siis kadehdimme? Jos jollekulle on paljon uskottu, niin häneltä tullaan 

myös paljon vaatimaan. Haluammeko paljon jotain itsellemme? Eikö meitä 

pelota yhtään, että joudumme tilille kaikesta siitä mitä olemme tehneet tai 

jättäneet tekemättä? Eli käyttäneet mahdollisesti väärin sitä, mikä on meille 

uskottu. 

 

Lyhyesti: Luomakunnassa olevat asiat on Jumala antanut lainaan ja 

vastuullisesti hoidettavaksi. Opetus on siis hyvin yksinkertainen, mutta sen 

toteuttaminen on näyttää olevan hyvin vaikeaa, ellei jopa mahdotonta. Se on 

sinänsä kummallista, sillä kyllä suurin osa ihmisistä onnistuu pitämään 

kirjastoista lainatuista kirjoistakin hyvää huolta. Miksi hän sitten ei osaa pitää 

samalla tavoin luomakunnasta huolta? 

 

Ehkä tässä kohden pitääkin pohtia sitä, että miksi me näemme tässä 

maailmassa niin paljon epäkohtia ja suoranaista julmuutta. Miksi ihminen 

haluaa tietoisesti tuhoaa luontoa, vaikka sen seurauksena hän tuhoaa oman 

elinympäristönsä ja tällä menolla koko maapallon kyvyn ylläpitää elämää siinä 

muodossa kuin sitä nyt täällä on? Me emme siis tuhoa ainoastaan luontoa, 

vaan teemme elämän vaikeaksi meidän lähimmäisille ja erityisesti tuleville 

sukupolville. 

 

Nämä epäkohdat. Niin luonnon kuin lähimmäisen riistäminen liittyvät 

keskeisesti siihen että miten me ihmiset toimimme tässä maailmassa. Se 

liittyy oleellisesti siihen, että miksi me teemme monesti tietoisesti pahaa. 

Lainaan tässä kohden johdantona kirkkomme suurta opettajaa, pyhää 

Basileios Suurta, joka esittänyt seuraavanlaisen kuvauksen: 

 

”On olemassa kaksi erilaista tietä. Toinen on leveä ja helppo, kun taas toinen 

vaikea ja kapea. On olemassa kaksi opasta, jotka kilpailevat keskenään 

matkailijan huomiosta. Nyt kun olemme vuosien varrella kasvaneet 

harkitsevaisuudessa, niin huomaamme, että elämässä yhdistyvät paheet ja 

hyveet. Pystymme sielumme silmäyksellä katsomaan ensin toista ja sitten 

toista ja laskemaan niiden perusteella seuraukset. 
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Syntisen ihmisen elämässä kaikki maailman mukavuudet ovat käden 

ulottuvilla juuri sillä hetkellä, kun taas vanhurskaan elämässä hyödyt näkyvät 

tulevaisuudessa. 

 

Helppo, vailla kurinalaisuutta oleva elämä johtaa nautintoihin, joista pääsee 

nauttimaan nyt, ei myöhemmin. Sen sijaan pelastuksen tie on vaikea juuri 

tällä hetkellä, mutta se lupaa ihanan tulevaisuuden. 

 

Sielu hämmentyy ja on epävarma laskelmissaan. Se suosii ennemmin 

nautintoja kun se on kiinnittynyt nykyhetkeen, mutta kun katse on kiinnittynyt 

iankaikkisuuteen, niin silloin se valitsee hyveiden tien.” (Basileios Suuren 

homilia psalmista 1, 5) 

 

Tähän kiteytyy oikeastaan se, että miksi ihminen tekee niin helposti syntiä: 

“Vailla kurinalaisuutta elämä johtaa nautintoihin, joista pääsee nauttimaan 

nyt, ei myöhemmin.” Ihminen, joka haluaa kaiken nautinnon itselleen tässä ja 

nyt, joutuu lähes poikkeuksetta tekemään pahoja asioita. Hän joutuu 

riistämään jotain toiselta pois, jotta voisi enemmän saada itselleen 

nautittavaa. Hän myös riistää luontoa, jotta saisi suurimman hyödyn itselleen 

juuri nyt. Tämä kaikessa yksinkertaisuudessaan vastaa siihen, että miksi 

ihminen turmelee luomakuntaa. Hän ei halua, tai kykene ajattelemaan tätä 

hetkeä pitemmälle, vaan haluaa, että se hyöty pitää saada heti. 

 

Elämässä on varmasti paljon tilanteita, joissa joudumme tuohon tietynlaiseen 

tienhaaraan, jossa kysytään, että otanko hyödyn irti juuri nyt, vai ajattelenko 

sittenkin asioita tulevaisuuden kannalta? 

 

Lankeaminen siihen vaihtoehtoon, että hyöty otetaan irti juuri nyt on hyvin 

helppoa. Se muuttuu aina vain helpommaksi jos huomaamme, että suurin 

osa ihmisistä tekee samalla tavoin. Se muuttuu luonnollisesti helpommaksi, 

jos saamme yhteiskunnan tai valtiovallan siunauksen sille, että voimme elää 

riistäen luomakuntaa ja myös toisia ihmisiä. Tällainen käytännönläheinen 

esimerkki on se, että Donald Trump antoi virallisen siunauksen luomakunnan 

riistämiselle vetäytymällä Pariisin ilmastosopimuksesta. Onneksi tästä 

huolimatta kaikki tahot (esimerkiksi suuret yritykset) eivät Yhdysvalloissa 

halua tuota Trumpin “siunausta” käyttää, vaan pyrkivät olemaan vastuullisia 

omassa toiminnassaan. Mutta tämä ei valitettavasti ole jäänyt tähän. Juuri  
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hiljattain Trump on päättänyt muuttaa myös lainsäädäntöä, joka liittyy 

uhanalaisten eläinten suojeluun. Lakimuutoksen myötä mikäli jollain maa-

alueella on kansantalouden kannalta suurta taloudellista merkitystä, niin se 

voidaan ottaa käyttöön, vaikka se aiheuttaisi suurta haittaa luonnolle. Näin 

siis Yhdysvalloissa. 

 

Ehkä emme vielä lähde pois Yhdysvalloista, vaan tarkastelemme vielä yhtä 

käytännön esimerkkiä, josta huomaamme, että miten ihminen lähes väkisin 

hakeutuu toimimaan enemmistön mukaan, vaikka se olisi täysin väärin 

toimittu. 

 

Eräässä osavaltiossa tehtiin tietyn asuinalueen sähkönkulutuksesta tutkimus, 

jossa asukkaille lähetettiin kirjeet kotiin, että kerrottiin, että kuluttaako heidän 

kotitaloutensa keskiarvoa vähemmän, saman verran vai enemmän sähköä 

sen alueen muihin kotitalouksiin verrattuna. 

 

Tutkimus ei päättynyt luonnollisesti tulosten postittamiseen, vaan sen jälkeen 

katsottiin, että miten ihmisten tottumukset tämän jälkeen muuttuivat. Ne jotka 

olivat kuluttaneet keskiarvoa enemmän vähensivät sähkönkulutustaan. 

Keskiarvon mukaan kuluttaneet eivät muuttaneet tottumuksiin. Sen sijaan 

vähemmän kuluttaneet eivät jatkaneet entiseen malliin, vaan lisäsivät 

kulutustaan lähemmäksi keskiarvoa. 

 

Eli ihmisellä on lähes pakonomainen tarve tehdä enemmistön mukaan, vaikka 

siinä ei olisi edes mitään järkeä! Miksi maksaa enemmän ja vielä kaiken 

lisäksi kuluttaa maapallon luonnonvaroja enemmän vain sen vuoksi, että saa 

tehdä samalla tavoin kuin suurin osa ihmisistä tekee?! 

 

Vielä on eräs seikka, joka on antaa ihmisille harhakuvitelman siitä, että 

pahoja asioita voi tehdä miten huvittaa. Se, että ei ole pelkoa siitä, että jäisi 

kiinni. Kuvitelma siitä, että pystyy olemaan ikään kuin näkymätön, johon 

kukaan ei voi kajota. Internetin keskustelupalstat ovat hyvä esimerkki tästä. 

Juuri anonymiteetin turvin uskalletaan kirjoittaa aivan käsittämättömiä 

törkeyksiä toisista ihmisistä. Mutta netissäkin hyvin harva on lopulta 

näkymätön. Kyllä tällaiset ihmiset on mahdollista jäljittää. Niin kuin on 

tehtykin. 
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Mutta samalla tavoin ihminen tekee vastuuttomia asioita suhteessa 

luomakuntaan, kun kuvittelee että siitä ei voi jäädä kiinni. Mutta onneksi 

tässäkin suhteessa ihmisten sietokyky on muuttunut ja näitä asioita ei katsota 

enää samalla tavoin läpi sormien. Myös ympäristönsuojeluun liittyviä asioita 

käsitellään laajemmin eri tiedotusvälineissä. Esimerkiksi asenne muovia ja 

nimenomaan muovijätettä kohtaan on onneksi muuttunut viimeisten vuosien 

aikana. Tosin, suurin vahinko on jo tapahtunut ja tähän ongelmaan on herätty 

käytännössä liian myöhään. Jätemuovista koostuvia lauttoja kelluu 

valtamerissä; ja ne ovat myös rantautuneet kauniille “paratiisirannoille”. Mutta 

jatkuvaa valistustyötä tulee tehdä, näistä ongelmista tulee uutisoida, jotta 

ihmiset oppivat ymmärtämään kuinka vakavasta asiasta on kysymys. 

 

Mutta näistä esimerkeistä huomaamme, että pahan toiminnan mahdollistaa 

julkisen vallan antaman oikeutus (kuten Yhdysvalloissa on tehty). Toiseksi se, 

että ympäristö, eli yhteisö tukee sitä toimintaa, jolloin voi ajatella, että minä 

olen osa sitä kokonaisuutta joka tekee samalla tavoin. Ja lisäksi vielä se 

kuvitelma, että vääristä teoista ei tule mitään seuraamuksia. 

 

Nämä eivät kosketa siis vain sitä, että miten me kohtelemme luomakuntaa, 

vaan kaikessa toiminnassa esimerkiksi suhteessa lähimmäisiin pätevät nämä 

samat periaatteet. Paha toimii erityisesti siellä missä sen annetaan vapaasti 

toimia. 

 

Jos pohdimme tätä kaikkea vielä hieman Vanhasta Testamentista käsin, niin 

huomaamme, että Kymmenen käskyä tähtäävät lopulta siihen, että me 

kunnioitamme Jumalaa ja kunnioitamme lähimmäisiämme. Me kunnioitamme 

sitä mikä on Jumalan omaa ja kunnioitamme sitä mikä on lähimmäisen omaa. 

Kymmenen käskyä tähtäävät siihen, että emme yritä ottaa itsellemme sitä, 

mikä ei meille kuuluu. Eli juutalaisuuden ja kristinuskon perusperiaatteena on 

tuo kunnioitus. Vallan- ja omaisuudenhimo on juuri sitä suurinta myrkkyä, 

mikä tuhoaa suhteemme Jumalaan ja toiseen ihmiseen. Se on itsessään se 

suurin syy miksi ihminen myös turmelee kaikkea sitä, mikä on hänen 

ympärillään. Eli tässä on vastaus sille, että miksi ihminen toimii tietyllä tavalla, 

vaikka siitä on hänelle pitemmällä aikavälillä vain ja ainoastaan haittaa. 

 

Maallistuminen. Suurin voima, joka kannustaa ihmistä ajattelemaan 

itsekkäästi ja ennenkaikkea omia etujaan. Siinä ajattelussa ollaan kiinnitytään 
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sananmukaisesti kaikkeen maalliseen ja suurimmat hyödyt halutaan juuri nyt, 

eikä vasta myöhemmin. Sitä vastaan joudumme kristittynä taistelemaan. 

 

No nyt sitten kuuluu se oleellinen kysymys, että miten voisimme sitten toimia 

toisella tavalla? Tuossa aiemmin mainitussa Basileios Suuren opetuksessa 

sanotaan seuraavasti: “Nyt kun olemme vuosien varrella kasvaneet 

harkitsevaisuudessa, niin huomaamme, että elämässä yhdistyvät paheet ja 

hyveet. Pystymme sielumme silmäyksellä katsomaan ensin toista ja sitten 

toista ja laskemaan niiden perusteella seuraukset.” 

 

Pyhä Basileios opettaa, että kun kykenemme elämänkokemuksen perusteella 

toimimaan harkitsevaisuudessa, niin näemme tekojemme seuraukset ja 

ennakoimaan siten, että emme toistaisi samoja virheitä. Tai jos toistamme, 

niin silloin olemme eräällä tavalla hulluja, kun tietoisesti kieltäydymme 

näkemästä tekojemme seuraukset. 

 

Harkitsevaisuus. Se on paras hyve siinä, että osaisimme tehdä oikeita 

ratkaisuja. Teemmepä mitä tahansa elämässä, niin meidän pitäisi pystyä 

näkemään tekojemme seuraukset. Me ihmiset olemme syntiin taipuvaisia ja 

monesti me toistamme samoja syntejä yhä uudestaan ja uudestaan. Mutta 

ennen kuin ryhdymme tekemään jotain, niin joskus olisi syytä pysähtyä ja 

kysyä itseltään, että “mitä hyötyä tästä on minulle?” Jos pystymme olemaan 

rehellisiä itsellemme, niin monen asian kohdalla tajuamme, että tästä 

nimenomaisesta teosta tai puheesta ei ole minulle hyötyä. Miksi ihmeessä 

sitten tekisin niin? 

 

Mutta varsinaisesti en ole vielä vastannut siihen, että miten meidän tulisi 

toimia toisella tavalla? Mitkä ovat niitä hienoja ja uusia ideoita, joilla me 

saamme korjattua tämän luomakunnan asiat taas kuntoon? 

 

Itse asiassa meiltä ei edellytetä mitään hienoja uusia ideoita, jos haluamme 

toimia luomakunnan ja lähimmäisten hyväksi. Kaikki vastaukset löytyvät 

Raamatusta ja Kirkon Traditiosta. On mahdotonta yrittää käydä läpi näitä 

asioita hyvin laajasti, mutta otetaan esimerkki vaikka siitä, että mitä me 

syömme. 
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Nythän on todettu, että jatkuva lihan syöminen on suoranainen rasite niin 

luomakunnalle, kuin myös ihmisen terveydelle. Onneksi tässäkin asiassa 

ihmiset ovat alkaneet viisastua ja kasvisruokaa on ryhdytty syömään 

huomattavasti enemmän. Mutta onko liharuuan välttäminen sitten kristillisestä 

näkökannasta uusia asia?  

 

Voimme itse asiassa palata aivan Raamatun alkuun ja luomiskertomukseen. 

Muistammeko  mitä Jumala sanoi? 

- “Minä annan teille kaikki siementä tekevät kasvit, joita maan päälle on, ja 

kaikki puut, joissa on siementä kantavat hedelmät. Olkoot ne tiedän 

ravintonanne.” Eli paratiisissa ei syöty lihaa. Luvan syödä eläimiä Jumala 

antoi vasta paljon myöhemmin. Ei välittömästi syntiinlankeemuksen jälkeen, 

vaan vasta Nooan kanssa tekemän liiton myötä. Kyllä ennen Nooan päiviäkin 

oli eläinten verta vuodatettu, mutta ainoastaan uhrina Jumalalle, kuten me 

muistamme Kainin ja Aabelin kertomuksesta. (1.Moos. 4:1-12) 

 

Jos siis noudattaisimme Raamatussa olevaa paratiisin esikuvaa, niin emme 

söisi lihaa ollenkaan. Tämä periaate on tietysti voimassa monissa 

luostareissa, joissa on valloillaan pelkkä kasvisruokavalio, tai sitten sellainen, 

jossa syödään tiettyinä aikoina kalaa. Luostarit ovatkin meille monasti eläviä 

muistutuksia siinä, että millä ruokavaliolla meidän ihmisten tulisi elää koko 

ajan. 

 

Yhtä lailla Kirkon Traditiosta löydämme paastokaudet, joiden tarkoituksena on  

johdattaa meitä elämään yksinkertaisemmin ja kevyemmin. Käytämme 

monesti termiä “paastoon laskeutuminen”, jolla ehkä halutaan kuvata sitä, 

että hiljennämme vauhtia ja asetumme tietyllä tavalla aloillemme. Kuitenkin 

parempi olisi puhua “paastoon nousemisesta”, sillä me kevennämme 

ruokavaliota ja omaa elämäämme tarpeettomasta painolastista ja kohoamme 

tavanomaisen ja maallisen yläpuolelle, luonnollisesti myös 

rukouselämässämme. Jos ihmiset olisivat noudattanneet kristillisiä 

paastosääntöjä, niin eläisimme pitkälti juuri sillä tavoin, miten tänä päivänä 

monet ympäristöntutkijat ja ravitsemusterapeutit meitä kannustavat elämään. 

Kristittyinä meidän ei tarvitse tehdä mitään uutta, vaan meidän pitäisi vain 

noudattaa sitä mallia ja opetusta, mikä meille on annettu jo aikapäiviä sitten. 
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Tässä olisi itse asiassa eräs keino, jota voisimme käyttää kun teemme 

lähetystyötä. Meidän tulisi muistuttaa ihmisiä, että Kirkon opetukseen kuuluu 

nimenomaan se, että varjelemme ympäristöä ja pyrimme tekemään 

kaikkemme, että toisilla ihmisillä olisi hyvä olla. Tällaista vastuullista ajattelua 

on monissa seurakunnissa toteutettu siten, että seurakunnissa käytetään 

Reilun kaupan tuotteita, joissa luontoa ja ruuan hankinnan työllistämisessä on 

noudatettu tiettyjä eettisiä periaatteita. Yhtä lailla monet luomutuotteet ovat 

sellaisia, joita kannattaa käyttää. Tehomaatalous ja geenimanipulointi ovat 

asioita, joilla yritetään ottaa se mahdollisimman suuri hyöty irti luonnosta 

mahdollisimman nopeasti. Siinä kuitenkin leikitään asioilla joiden 

seuraamuksista emme ole vielä täysin varmoja. Tai tutkittua tulosta ei 

varmasti vielä pitkältä aikaväliltä ole. Mutta jos käytämme tuota pyhän 

Basileios Suuren mainitsemaa harkitsevaisuutta, niin voimme kyllä päätellä, 

että siitä ei ole meille hyötyä. 

 

Raamattu, tai ylipäätänsä Kristuksen opetus ei ole mitenkään monimutkaista 

tai vaikeaselkoista. Me emme voi sanoa, että “en ymmärrä Kirkon opetusta”. 

Suurin este on siinä, että sen noudattaminen edellyttää meiltä siirtymistä pois 

sieltä kuuluisasta “omasta mukavuusalueesta”. Ja vaikuttaa, että monelle se 

on ylivoimainen tehtävä. Nuorempi sukupolvi on sopeutuvaisempi ja 

avoimempi tällaisiin muutoksiin. Sen sijaan monille vanhemmille on syntynyt 

sellainen luonnollinen muutosvastarinta, jossa ei oikein tahdota periaatteen 

vuoksi muuttaa elämäntapoja. Kirkon pitää lähteä voimallisesti mukaan tähän 

valistustyöhön. Ja se ei johdu siitä, että se on nykypäivänä trendikästä, vaan 

ihan siitä syystä minkä me löydämme sieltä Raamatun alkusivuilta sen 

muistutuksen, että ihmisen tulee kantaa huolta tästä maailmasta, minkä 

Jumala on antanut meidän käyttöömme. 

 

Isä Andrei Verikov 

Lappeenrannan ortodoksinen seurakunta 


