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Luomakunta ja kristitty 

 

Isä esipaimen, isät, veljet ja sisaret Kristuksessa, 

 

kiitän kutsusta puhua tässä seminaarissa otsikolla ”Luomakunta ja kristitty”. Aihe on minulle 

äärimmäisen mieluinen. Sain teiltä seminaariin osallistujilta muutaman kysymyksen ennakkoon, ja 

sen sijaan että jättäisin ne esitykseni loppuun, haluaisinkin aloittaa tuomalla nämä erinomaiset 

kysymykset heti kaikkien tietoon. Niihin vastaamisen jätän hieman tuonnemmaksi. 

 

Kuinka kirkko omalla esimerkillään voisi ohjata luonnon kunnioittamiseen ja luonnonvarojen 

säästämiseen? 

Miten kirkko ottaa paikkansa ilmastonmuutoskeskustelussa? 

 

Miten kirkko voisi aktiivisesti olla luomassa yhteiskuntaan vastuullista, osallistavaa kestävän 

kehityksen mallia ja toimintatapoja, vaikuttaa keskusteluun ja päätöksentekoon? 

 

Näissä kysymyksissä minua ilahduttaa ensinnäkin niissä kaikissa toistuva sana kirkko. Kirkko 

viittaa kaikkiin meihin kirkon jäseniin – valtavan suureen, ajan ja paikan rajat ylittävään yhteisöön, 

maailmanlaajuiseen perheeseen, Jumalan omaan kansaan, elävään ruumiiseen jonka päänä on 

Kristus. Jos tällainen yhteisö elää ja toimii aidosti yhdessä, yhteisen uskon ja tehtävän mukaan – on 

sellaisessa toiminnassa valtava voima. Ja kun näihin ponnistukseen yhdistyy Jumalan voima – ei 

kerrassaan mikään ole mahdotonta. Kun olemme vastakkain koko maapallon elämää uhkaavan 

katastrofin kanssa, on todellakin parempi kysyä, mitä me voimme tehdä yhdessä kirkkona, kuin 

mitä minä voin tehdä yksin, yksittäisenä kristittynä. 

 

Tässä maailmantilanteessa emme etsi enää pieniä ympäristöystävällisiä laastareita, joita voisimme 

liimailla elämäntyylimme koristeeksi ja omantuntomme tyynnytykseksi. Sen sijaan meiltä kysytään 

valmiutta luopua paljosta ja etsiä radikaalisti uudenlaisia elämäntapoja. Ja vieläkin enemmän: 

ihmisen tulevaisuus maapallolla näyttää edellyttävän kokonaan uudenlaisia yhteisöllisiä 

elämänmuotoja. Uuden elämänmuodon synnyttämiseen (tai kenties jonkin vanhan elvyttämiseen) 

tarvitaan suurempaa, varsin kiinteää yhteisöä ja ylisukupolvista perinteen jatkumoa. Haluaisin 

nähdä kirkon mahdollisena kasvualustana tällaisille kestäville, luomakunnan kanssa sopusoinnussa 

eläville, yhteisöllisille elämänmuodoille. Luostarilaitoksessa kirkolla on jo tällainen elämänmuoto, 

joka on vanha, koeteltu ja toimivaksi osoittautunut. Maailmassa elävän seurakunnan on puolestaan 

huomattavasti haastavampaa löytää omaa yhteisöllistä elämänmuotoaan – sellaista joka olisi 

tunnistettavissa myös kirkon seinien ulkopuolella, ei vain juhlassa vaan myös yhteisön arkisessa 

elämässä. 

 

Miten kirkko sitten voisi synnyttää uudenlaista elämänymmärrystä ja sille rakentuvaa uudenlaista 

elämää? Ehdotan lyhyttä vastausta: kirkko pystyy tähän olemalla aidosti ja aktiivisesti oma itsensä. 

 

Tähän ajatukseen palaan myöhemmin avaten sitä enemmän. 

 

*** 

  

Ortodoksisen hengellisyyden välittämä ihmiskuva kiinnittää monesti kirkkoomme tutustuvien 

huomion. Minulle on ihmetelty, että kirkon rukouksissa ihminen maalataan vahvoin syyllisyyden 

sävyin: syntiseksi, kelvottomaksi, viheliäiseksi. Ja samanaikaisesti ihminen ympäröidään Jumalan 

armollisuudella ja rakkaudella, ihmiselle osoitetaan kärsivällisesti, aina uudelleen hänen korkea 



kutsumuksensa ja päämääränsä – kasvaminen Jumalan kaltaisuuteen, ja vielä ihmistä rohkaistaan 

astumaan tälle polulle, joka yhdistää viheliäisen syntisyyden pyhyyteen – ja silloittaa tämän kuilun 

pyhityksen tieksi. 

 

Tämä kokemus ortodoksisesta hengellisyydestä lienee oikeansuuntainen: rohkeus kohdata oma 

syntisyys, luottamus Jumalan rakkauteen ja anteeksiantoon, päättäväinen katumus ja aina uudelleen 

Jumalan avulla nouseminen – kiitollisin mielin – kulkemaan Kristuksen jäljessä. Eikö tämä ole 

myös paras mahdollinen tapa kohdata meitä ympäröivä luonnon saastuminen, ilman ja vesien 

pilaantuminen, lajien joukkosukupuutot, ilmastonmuutos? Me olemme kaikki siihen osallisia, se on 

meidän jaettu syntimme. 

 

Jumala on luonut – ja luo aina uudelleen – maan kasvot, täyttäen ne lukemattomilla elävillä 

olennoilla. Jokainen luotu pitää sisällään Jumalan luovan sanan. Eivätkö Maan kasvot ole näin 

Jumalan puhetta meille? Eikö niiden kaunis harmonia ole kuin musiikkia, josta meidän olisi 

tarkoitus oppia tuntemaan Luojan hyvyyttä ja kauneutta? – Ja mitä me teemme? Jumalan kauniin 

hiljaisen puheen päälle me huudamme omat mielihalumme, me revimme, puhkomme ja poltamme 

Maan kasvoja, me tukehdutamme ne asfalttiin ja muoviin – me autioitamme ne omalla helppouden 

ja mukavuudenjanollamme. Jumala loi Maan kasvot kuvastamaan omaa kauneuttaan, nyt ne 

kuvastavat ihmistä – ja meillä on oltava rohkeutta katsoa tuohon luomakunnan kuvastimeen ja 

myöntää, että se rujo kuva olemme me. Luomakunnan järkkymisen jäljet johtavat meidän omaan 

järkkyneeseen sisäiseen tilaamme, eikä maailman parantamiselle voi olla mitään muuta 

lähtökohtaa kuin omassa sydämessämme heräävä katumus. 

 

*** 

 

Palaan nyt teidän esittämiinne kysymyksiin: Miten kirkko ohjaisi ihmisiä esimerkillään? Miten se 

vaikuttaisi keskusteluun ja päätöksentekoon yhteiskunnassa? Ehdotan taas vastausta: Voisimme 

ensinnäkin alkaa toteuttaa sitä, mihin kirkkomme johtaja patriarkka Bartolomeos on liki 30 vuoden 

ajan kehottanut meitä! 

 

Ympäristönsuojelun nosti ekumeenisen patriarkaatin tehtäväkentän keskiöön jo patriarkka 

Demetrios I, joka 30 vuotta sitten siunasi kirkkovuoden ensimmäisen päivän, 1. syyskuuta, päiväksi 

luonnon puolesta. Vuonna 1991 tehtäväänsä asetettu patriarkka Bartolomeos on jatkanut edeltäjänsä 

työtä. Vuosittain hän lähestyy luomakunnan päivänä kaikkia paikalliskirkkoja paimenkirjeellä 

kehottaen yhteiseen rukoukseen ja työhön luomakunnan varjelemiseksi. Hän on myös kutsunut 

koolle lukuisia monialaisia ympäristöseminaareja. Niissä hän on rakentanut dialogia poliittisten 

päättäjien, talousvaikuttajien, tiedemiesten ja teologien välillä ja kannustanut heitä yhdistämään 

voimansa maailman tilan kääntämiseksi kestävälle kehitysuralle. Tänä vuonna seminaari 

järjestettiin Halkin saarella Turkissa otsikolla ”Uskontokasvatus ja ekologinen tietoisuus”. Suomen 

kirkkoa edusti seminaarissa TT Eeva Raunistola-Juutinen. Patriarkka toivoo näihin tapahtumiin aina 

mahdollisimman laajaa osallistujajoukkoa eri puolilta ortodoksista maailmaa, ja että niiden anti 

jalkautuisi opetuksena ja toimintana kaikkien paikalliskirkkojen elämään. 

 

Patriarkka Bartolomeos on useasti korostanut, että luonnon vahingoittaminen on synti; ensinnäkin 

siksi, että ympäristö yhdistää meidät muihin ihmisiin. Ympäristön tuhoaminen on lähimmäisten ja 

tulevien sukupolvien vahingoittamista. Suurimman hinnan ympäristötuhosta maksavat useimmiten 

kaikkein köyhimmät. Emme voi enää vetäytyä tietämättömyytemme taakse: maailmasta on tullut 

suuri kylä, jossa valintojemme seuraukset ulottuvat kaikkialle maailman ääriin. Meidän on tultava 

tietoisiksi koko siitä valtavasta suhteiden verkostosta, jolle elämäntapamme perustuu, ja kannettava 

siitä vastuumme. Voimme kysyä, onko tämä nykypäivänä edes teoriassa mahdollista? Voimmeko 

enää jäljittää asioiden alkuperää, voimmeko vakuuttua valintojemme eettisyydestä? Jos emme voi, 

meidän on rakennettava uutta parempaa maailmaa, jossa me jälleen tiedämme mistä tulee 



ruokamme, mistä vaatteemme, mistä energiamme jne. On se ennenkin ollut mahdollista! 

 

Tietenkin luonnon vahingoittaminen on synti myös itse luontoa vastaan. Patriarkka Bartolomeoksen 

sanoin, ihminen on luotu osaksi ”elämän saumatonta vaatetta”, ”pyhää elämän verkkoa”. Kaikella 

elollisella, kasvi- ja eläinkunnan pienimmilläkin osilla, on tärkeä tehtävä maailman kodissa. Niiden 

merkitystä ei määritä välitön hyöty ihmiselle. Ne kaikki kannattelevat osaltaan elämän tasapainoa. 

Ne ovat kallisarvoinen osa maailman sinfonista kauneutta. Niistä jokainen sulkee sisäänsä 

toistumattoman elämän sanan. Luonnolla ei ole siis ainoastaan välinearvoa, vaan arvo sinänsä. 

Luonto on kaikkialla ihmisen ympärillä ja ihmisessä itsessään. Pyhässä elämän verkossa 

ihmiselläkin on oma paikkansa ja omat rajansa; ihminen ei voi tuhota verkkoa tuhoamatta samalla 

itseään. 

 

Vielä luonnon vahingoittaminen on synti Luojaa vastaan. Se on lahjan antajan halveksumista! 

Ihmisen suhde luomakuntaan ei voi olla heijastumatta Jumala-suhteeseen – ja päinvastoin. 

 

Patriarkka Bartolomeos puhuu ja kirjoittaa ekologiasta kenties enemmän kuin kukaan muu 

kirkollinen johtaja. Hän ei kuitenkaan myönnä, että ortodoksinen traditio tuntisi 

erityistä ”ekoteologiaa”. Sen sijaan hän pyrkii osoittamaan, että ortodoksisen kirkon teologia 

kokonaisuudessaan ja erityisesti sen liturginen ja askeettinen traditio ovat äärimmäisen soveliaita 

oppaita etsittäessä ulospääsyä ekokatastrofista. Ortodoksisen kirkon opetus ja elämä ovat 

luonteeltaan kosmisia, ne sisällyttävät piiriinsä ihmisen ohella koko luomakunnan. Koko 

luomakunta on kutsuttu pelastukseen, kirkastumaan Kristuksessa uudeksi maaksi ja uudeksi 

taivaaksi! 

 

Seuraavassa luon katsauksen siihen, millä tavalla liturginen ja askeettinen traditio ovat patriarkan 

mukaan vastaus ekologiseen kriisiin. Hyödynnän siinä kirjoittamaani artikkeliani ”Patriarkka 

Bartolomeoksen ekologinen visio” Ikonimaalarilehteen (2014). 

 

Liturginen perinne 

 

Patriarkka Bartolomeos avaa termin eko-logia merkitystä osoittamalla, että sen etuliitteenä on sana 

oikos, joka kreikan kielessä tarkoittaa kotia. Ekologia tutkii siis maailmaa kaiken elävän kotina. 

Ihmisen tehtävä luomakunnassa on toimia tämän yhteisen kodin hyvänä taloudenhoitajana. Kuten 

psalmissa 24 sanotaan, ”Herran on maa ja kaikki mitä siinä on, maanpiiri ja ne jotka siinä asuvat”. 

Maa kuuluu Jumalalle, ja se on ainoastaan annettu ihmisen hallintaan. Ihmisen asettaminen 

luomisessa luomakunnan valtiaaksi ei tarkoita rajoittamattoman mielivallan oikeutusta. Päinvastoin 

– ihminen asetetaan palvelemaan Jumalaa ja hänelle annetaan tehtäväksi huolehtia luoduista. Tästä 

tehtävästä ihminen lankeaa harhakuvitelmaan, että maailma on yksin hänen kotinsa ja kaikki muu 

elämä on hänen ulottuvillaan ja vallassaan kuin varastossa. 

 

Jumala antoi ihmiselle tehtäväksi viljellä ja varjella paratiisia. (1. Moos. 2:15) Patriarkka 

Bartolomeos tulkitsee viljelemisen huomattavasti laajemmin kuin vain ravinnon ottamisena maan 

antimista. Viljeleminen on hänen mukaansa ihmisen luova vastaus Jumalan luomistekoon. 

Luomakunnan oli näin tarkoitus palvella Jumalan ja ihmisen kohtaamisen ja dialogin kenttänä: 

Jumala puhuu luomakunnassaan ja ihminen vastaa tähän omalla luovalla sanallaan. Ihmisen oli 

tarkoitus toimittaa paratiisissa papillista palvelua ja eukaristista tehtävää, kantaa oman elämänsä 

kautta koko maailma kiitosuhrina Jumalan yhteyteen. Liturgiassa ihminen palaa tähän alkuperäiseen 

tehtäväänsä luomakunnassa. Papin lausumat rukoussanat ”Sinun omaasi Sinun omistasi me Sinulle 

edeskannamme, kaiken tähden ja kaiken edestä” kiteyttävät ihmisen ja koko luomakunnan 

tarkoituksen. Luomakunta on luotu rakkauden kieleksi ja jakamisen juhlaksi. Luonto tarjoaa itsensä 

ihmiselle elämäksi ja iloksi, ihminen puolestaan tarjoaa elämänsä kiitollisuudella takaisin 

Luojalleen. Kyse ei ole valtasuhteista, vaan kiitollisuuden, palvelemisen ja uhrautuvan rakkauden 



kehästä. 

 

Vastauksena ekologiseen kriisiin, joka nousee vinoutuneesta luontosuhteesta, kirkko tarjoaa siis 

liturgiaa – maailman sakramentaalisen ulottuvuuden uudelleen löytämistä ja sen asettamista elämän 

ohjenuoraksi ja muutosvoimaksi. Meidän on opittava näkemään maailma uudella tavalla liturgian 

valossa. Uudesta näkemisestä voi versoa uusi kestävämpi tapa elää maailmassa.  

 

Ortodoksisen kirkon kiistaton vahvuus ja rikkaus on liturgisessa perinteessä. Aivan toinen asia on, 

miten osaamme siirtää liturgisen kokemuksemme arkiseen käytäntöön. Patriarkka Bartolomeos 

asettaakin tehtäväksi kaikille meille ortodokseille kaikkialla maailmassa syventyä kirkon liturgiseen 

elämään, antaa sen haastaa ja muuttaa omaa elämäämme ja viedä liturgian valo rakastavana 

palvelemisena kaikkialle luomakuntaan.  

 

Askeettinen perinne 

 

Ekologisen kriisin ytimessä patriarkka Bartolomeos siis näkee hengellisen kriisin, jonka juuret 

ulottuvat aina ihmisen syntiinlankeemukseen. Ihminen kieltäytyi näkemästä luomakunnan Jumalan 

lahjana – jakamisen, rakkauden ja yhteyden sakramenttina – ja teki siitä itsekkäiden halujensa 

tyydyttämisen välineen, pahimmillaan riistämisen kohteen. Jumalan sanat Adamille, ”Olkoon maa 

kirottu sinun takiasi” (1. Moos. 3:17), eivät ole niinkään Jumalan langettama rangaistus ihmisen 

rikkomuksesta, kuin ihmisen synnin suora vaikutus. Ajankohtainen  ympäristökriisi  on 

tämän ”maan kirouksen” paljastumista koko laajuudessaan. Maa, joka on luotu palvelemaan ihmistä, 

tarjoamaan itsensä ihmiselle ravinnoksi, kumppaniksi ja kauneuden iloksi, kääntyy riistettynä ja 

alistettuna ihmistä vastaan. 

 

Luomisessa Adam sai Jumalalta käskyn varjella paratiisia sekä pidättäytyä osasta sen hedelmiä. 

Varjeleminen ja pidättäytyminen ovat yhteydessä toisiinsa. Ainoa, joka vaistonvaraisen luonnon 

tasapainoa voi pysyvästi järkyttää, on ihminen itse. Jumala asetti ihmiselle paratiisissa yhden ainoan 

kiellon: Olla syömättä hyvän ja pahan tiedon puusta. Se kielto oli ihmisen raja, joka varjeli ihmisen 

omaa maailmaa ja myös kaikkien muiden luotujen maailmoja. Sen ainoan kiellon ihminen rikkoi, 

ylitti rajansa ja särki paratiisinsa. Sen jälkeen luomakunta on oppinut pelkäämään ihmistä, josta on 

tullut rajaton olento; olento, joka oman paratiisinsa särjettyään murtautuu jokaiseen paratiisiin ja 

sammuttaa sen laulun.  Kirkon askeettinen perinne ottaa vakavasti yhtä lailla ihmisen kyvyn 

hyvään kuin pahaan. Se pyrkii ohjaamaan rajatonta olentoa takaisin rajoihinsa, kohtuuteen ja 

hengelliseen terveyteen. Ihminen tarvitsee askeesia, harjoitusta, oppiakseen hallitsemaan itsekkäitä 

halujaan ja himojaan. Voimme hyvin nähdä, että myös luomakunta tarvitsee ihmisen askeesia – 

saadakseen tilaa elää, rauhassa ihmisen kaikkialle tunkeutuvalta voimalta. Askeesin kautta ihminen 

voi oppia tunnistamaan rajansa ja riippuvuutensa ja kunnioittamaan niitä. 

 

Luomakunnan vaalimisen näkökulmasta erityisesti kirkon paastoperinne tulisi palauttaa arvoonsa 

askeesin keskeisenä muotona. Askeettinen paasto on sodanjulistus kurittomille himoille: pyrimme 

tunnistamaan ne, heikentämään ja hillitsemään niitä. Paasto ei  missään nimessä ole oman 

ruumiimme tai luomakunnan halveksuntaa! Päinvastoin paasto on ruumiin ja koko luomakunnan 

pyhittämistä, palauttamista Jumalan yhteyteen, niiden alkuperäiseen hyvyyteen ja kauneuteen. 

 

Kirkkomme asettaa neljä pidempää paastoaikaa, sekä lisäksi jokaisen keskiviikon  ja  perjantain 

paastopäiviksi. Ortodoksinen paasto on olemukseltaan erittäin yhteisöllistä. Emme valikoi 

itsellemme paastokäytäntöjä ja -aikoja omien mieltymystemme mukaan. Paastossa ei ole kysymys 

yksilöllisen identiteetin rakentamisesta tai elämäntapatrendien seuraamisesta. Sen sijaan kirkko 

ohjaa kristittyjä elämään kirkkovuoteen sisältyvät paastoajat  yhteisönä. Yhteisöllinen paasto myös 

vahvistaa ja kirjkastaa paaston sosiaalista ulottuvuutta, johon seminaarin otsikossa oleva lainaus 

profeetta Jesajalta (58:6) viittaa: ”Toisenlaista paastoa minä teiltä odotan.” Se, että ihminen rajoittaa 



askeettisella paastolla itsekästä tahtoaan, avaa hänen sydämensä lähimmäiselle ja luomakunnalle. 

Paasto ohjaa oikeudenmukaisuuteen, laupeuteen, välittämiseen, omasta jakamiseen ja 

huolehtimiseen. Tätä paaston sosiaalista ja yhteisöllistä ulottuvuutta voisi kirkossamme vielä 

nykyistäkin enemmän vahvistaa, unohtamatta askeettista paastoa, sillä nämä kaksi edellyttävät 

toisiaan. 

 

Meille kerrotaan nykyään, ikään kuin uutena asiana, miten kasvisruuan lisääminen ja liharuuan 

vähentäminen olisi sekä terveellistä että hyväksi ympäristölle ja lähimmäiselle. Kirkko on pitänyt 

kasvisruokapäiviä jo miltei 2000 vuotta! Kirkon vuosikalenterissa on tänä vuonna kaikkiaan 173 

paastopäivää, siis suunnilleen puolet vuodesta. Miten erilainen olisikaan maailmamme, jos jokainen 

kristitty todella noudattaisi noita paastopäiviä! Mikä maailmaa mullistava potentiaali on tässä 

valmiissa ja viisaassa, kaikkien ulottuvilla olevassa paastoperinteessä! 

 

Mitä tulee vielä paaston ruokavalioon, se on itse asiassa paratiisin ruokavalio. Muistamme 

luomiskertomuksesta Jumalan sanat: ”Minä annan teille kaikki siementä tekevät kasvit, joita maan 

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

Paasto ei ole itsensä kiusaamista vaan pyrkimystä paratiisilliseen tilaan: sovintoon Jumalan kanssa, 

sovintoon lähimmäisen kanssa, sovintoon koko luomakunnan kanssa. 

 

Ortodoksista askeettista perinnettä arvostellaan joskus toismaailmaiseksi – sen ajatellaan hylkäävän 

tämän ajallisen ja aineellisen maailman ja haikailevan ainoastaan jonkin toisen, tulevan ja 

hengellisen maailman puoleen. Tämä on kuitenkin kaukana totuudesta. Jumalan luoma maailma on 

– lankeemuksen jälkeenkin – kaunis ja hyvä; tätä luomakuntaa Jumala edelleen käskee meidän 

varjella ja rakastaa. 

 

Saatamme joutua hämmennyksiin: tuleeko meidän nyt  paeta  maailmaa vai  rakastaa  sitä? 

Tuleeko meidän  vapautua  maailmasta vai  syleillä  sitä? Hämmennyksen taustalla on se, että 

sanaa ”maailma” käytetään kirkon opetuksessa kahdessa täysin eri merkityksessä. ”Maailma”, josta 

meitä kehotetaan vapautumaan ja pakenemaan on itse asiassa valheellinen heijastus. Se on heijastus 

ihmisen synnistä, sisäisestä epäjärjestyksestä ja himoista. Tämän ”maailman” alla on kuitenkin 

Jumalan luoma, hyvä ja kaunis maailma. Askeesi, ”maailman” hylkääminen ja ”maailmasta” 

vapautuminen, tähtää juuri tämän alkuperäisen maailman löytämiseen, jossa maailma on jälleen 

rakkauden yhteyttä Jumalan kanssa! Kun ihminen puhdistaa sydäntään askeesissa, hänen hengelliset 

silmänsä avautuvat näkemään tätä todellista maailmaa ja vilpittömästi rakastamaan kaikkia ihmisiä 

ja koko luomakuntaa. 

 

Ihmiselle, jonka sydän on näin puhdistunut, maailma avautuu, Maksimos Tunnustajan 

sanoin, ”kosmisena liturgiana”, keskinäisen riippuvuuden ja palvelemisen juhlana. Pyhät ihmiset 

ovat tässä esikuviamme. He ovat enemmän kuin kukaan muu ”ekologisesti tietoisia”: he kokevat 

maailman ympärillään yhteisenä kotina ja kaikki eläimetkin perheenjäseninään. Osana pyhää 

elämän verkkoa he tuntevat jokaisen pienimmänkin synnin vahingoittavan kaikkia, samoin kuin 

sisimmässä saavutettu rauha, palava rukous ja jokainen rakkauden teko tervehdyttävät kaikkia. 

 

***  

 

• Kuinka kirkko omalla esimerkillään voisi ohjata luonnon kunnioittamiseen ja 

luonnonvarojen säästämiseen? 

Olemalla aidosti ja aktiivisesti oma itsensä. ”Oma itsensä” merkitsee, että kirkon on pysyttävä 

kirkkona ja toimittava omasta perustastaan, evankeliumista käsin, ihmisten ja maailman 

pelastukseksi. Kirkko ei saa sekoittua elämäntapatrendeihin, ekofilosofioihin tai poliittisiin 

liikkeisiin, vaan sen on elettävä liturgisen ja sakramentaalisen sydämensä ympärillä. Kirkon 

perinteessä on itsessään, kuten patriarkka Bartolomeos osoittaa, mittaamattoman syvä viisaus. 



Mutta ”olla aidosti ja aktiivisesti” oma itsensä merkitsee, että kirkon on elettävä evankeliumin ja 

liturgian mullistava sanoma todeksi, eikä kapseloitava sitä kuolleiksi symboleiksi. Todeksi eläminen 

vaatii totuuden tekoja, ja ne ovat ihan jokapäiväisiä juttuja. Annan esimerkin: Ortodoksisen kirkon 

ympäristöohjeisto hyväksyttiin 2009. Tuossa asiakirjassa seurakuntia kehotetaan elämään todeksi 

luomakunnan varjelemisen tehtävää. Miten se tapahtuu? Ottamalla tarkasteluun seurakunnan kaikki 

kulutus, ruoka, tavaraostot, energia, rakentaminen, matkustaminen, kiinteistöjen ja maaomaisuuden 

hoito – ja valitsemaan kaikessa ympäristön kannalta kestävästi. Ja vielä kehotetaan tekemään tämä 

kaikki opetuksellisesti niin, että ympäristönsuojelusta tulee koko seurakunnan yhteinen tietoinen 

tehtävä. Ekologista tietoisuutta esitetään liitettäväksi kaikkeen seurakunnan kasvatustyöhön lapsista 

vanhuksiin. Mitä kaikkea seurakunnassa voisikaan kokeilla? Perinnetaitojen siirtämistä vanhoilta 

nuorille, jakamistalouden erilaisia muotoja, tavaralainaamoja, tavaranvaihtokirppiksiä, opetusta 

kierrätykseen, vaatteiden ompelemiseen ja korjaamiseen, seurakunnan omaa lähiruokapiiriä, 

kasvimaan hoitamista nuortenpiirin voimin, marjastusretkiä ja marjamyyjäisiä, 

kimppakyytiverkostoa... Vain mielikuvitus on rajana, ja muutosvastarinta, uuden pelko, ehkä 

”pienenä” lisärajana. 

 

• Miten kirkko voisi aktiivisesti olla luomassa yhteiskuntaan vastuullista, osallistavaa 

kestävän kehityksen mallia ja toimintatapoja, vaikuttaa keskusteluun ja päätöksentekoon? 

 

Mielestäni kirkon on ensinnäkin mentävä sinne, missä kestävää kehitystä on jo pitkään rakennettu 

tutkimuksen, kansalaisaktiivisuuden ja poliittisen vaikuttamisen keinoin – ensin kuunneltava ja 

opittava ja sitten tuotava keskusteluun rakennukseksi oma kokemuksensa. Kirkon on löydettävä 

jäsenistään ne ihmiset, jotka ovat ympäristöasioissa valveutuneita, ja verkostoiduttava kaikkeen 

parhaaseen osaamiseen kirkon sisällä ja ulkopuolella. Ja kirkon on vihdoin itse järjestäydyttävä 

tässä asiassa, joka tuntuu koko ajan jäävän kiireellisempien asioiden jalkoihin. Mutta luomakunnan 

varjeleminen ei ole mikään kirkon elämän kapea sektori, tehtävä lukuisien muiden joukossa, vaan 

kuten patriarkka Bartolomeos toteaa viimeisimmässä paimenkirjeessään, se kohoaa kirkon elämän 

ytimestä, liturgisesta palvelutehtävästä. Luomakunnan varjelemisessa ei ole kysymys valinnaisesta 

harrastuksesta, vaan yksinkertaisesti elämästä. Sen tulisi olla läsnä kaikessa kirkon toiminnassa. 

Toivoisin itse, että luostarit, jotka usein jo elävät suhteellisen omavaraisesti ja varsin ekologisesti, 

ottaisivat jälleen kerran kirkon historiassa johtotähden asemaa. Luostarien esiintuomana – ja 

käytännössä toteuttamana – ortodoksinen ekologinen elämäntapa houkuttaisi piiriinsä niin 

maailmassa eläviä kristittyjä kuin kirkosta vieraantuneita. Kuvitelkaa koko maailman yli 

levittäytyvä luostarien verkosto, joka yhdistää tietonsa ja kokemuksensa valtavaksi arkiksi, joka 

vaalii suojissaan niin luonnon monimuotoisuutta kuin ihmishengen aarteita. Tälläisiä ovat minun 

päiväuneni! 

 

Jos joku vieroksuu ajatusta, että kirkko liittoutuisi luomakunnan varjelemisessa ”maallisen 

viisauden” ja ”ei-kirkollisten toimijoiden” kanssa, voimme pohdiskella seuraavia pyhän Basileios 

Suuren sanoja: 

 

”Jotkut istuttavat villiviikunapuita viljeltyjen viereen. Toiset taas sitovat villiviikunapuita kiinni 

viljeltyihin. Näin ne parantavat niiden hedelmällisyyttä ja pitävät yllä viikunoiden vähenevää 

tuottoa. Mitä tahtoo sinulle sanoa luonnosta otettu arvoitus? Se neuvoo meille, että meidän on 

useinkin syytä ottaa esimerkkiä ulkopuolisten uskosta ja hyvästä mielenlaadusta, jota he osoittavat 

teoissaan. Saatat nimittäin nähdä jonkun pakanan tavoin elävän tai jonkun Kirkosta vieraantuneen 

ja jonkin lahkon mukaan lähteneen huolehtivan siitä, että hänen elämänsä on järjestyksessä ja 

muukin vaelluksensa moitteetonta. Huolehdi sinä silloin entistä innokkaammin siitä, että tulet 

hedelmällisen viikunapuun kaltaiseksi ja saat voimaa villiviikunapuun läsnäolosta ja pyrit 

tuottamaan entistä enemmän hedelmää.” - p. Basileios Suuri: Kuuden päivän luomistyö 


