
Rukoushetki Tasaus-keräyksen teemoista 

Ohje rukoushetken viettämiseen 

Rukoushetki rakentuu kuvien ja mietiskelytekstin varaan. Jokaiseen kuvaan liittyy katkelma 

mietiskelytekstistä. Tekstin lukee esilukija. Aina ennen kuvan vaihtamista voidaan viettää hetki 

hiljaisessa mietiskelyssä. 

Jokaisessa kuvassa on raamatunlause, jota ei tarvitse lukea ääneen. Se jää katsojien nähtäväksi ja 

pohdiskeltavaksi heidän kuunnellessaan mietiskelytekstiä ja katsoessaan kuvaa hiljaisuudessa. 

Lopussa on rukous ja virsi. Virsi voidaan jättää pois. 

Rukoushetken päätteeksi voidaan lukea Tasaus-kampanjan tavoitteesta ja työstä, jota 

kampanjalla tuetaan; tämän voi tehdä dian 9 kohdalla. Myös kuvien taustatiedot voi lukea 

hartauden päätteeksi. 

Kuvat ja teksti 

Mietiskelyteksti esilukijalle Taustatietoa kuvasta 

DIA 1 DIA 1 

Suomen Lähetysseuran logo. 

DIA 2 

Suomen Lähetysseuralle ilmasto on noussut ympäristökriisin 

myötä tärkeäksi. Ilmasto- ja ympäristötyön teologiset 

lähtökohdat ovat aivan kristillisen uskon ja elämän keskiössä. 

Miksi? 

Kristillinen usko on lähtökohdiltaan hyvin konkreettista ja 

käsinkosketeltavaa. Jumala, Luoja, on kaiken olemassa olevan 

alku. Koko luomakunta on syntynyt hänen tahdostaan, ja 

luomiskertomuksessa todetaan yhä uudelleen, kuinka hyvää 

kaikki Jumalan luoma oli: aurinko, kuu, tähdet, maa, meri, 

kasvit, eläimet ja ihminen. 

Ihminen itse on luotu maan tomusta ja Jumalan henkäyksestä  

ja tämä todistaa siitä, että ihminen on aina sidottu maahan. Siitä 

hän on lähtenyt ja siihen hän palaa. 

DIA 2 

Nepalissa Lähetysseura tekee ilmasto- 
ja ympäristötyötä syrjäisellä 
vuoristoalueella, jossa asuvien 
kastittomien dalitien toimeentulo on 
heikkoa. Tämä johtuu mm. karuista 
ympäristöolosuhteista ja 
ilmastonmuutoksesta. 

Alueella järjestetään esimerkiksi 
koulutuksia, joiden avulla paikalliset 
yhteisöt voivat sopeutua sään 
vaihteluihin ja toimia 
ympäristöystävällisemmin. Kotitalouksia 
on tuettu varsinkin uusien kasvien 
käyttöönotossa. Yli sataa kotitaloutta on 
tuettu uusien, paremmin satoa antavien 
maissi- ja riisilajikkeiden 
käyttöönotossa. Maanviljelijöille on 
myös rakennettu kasvihuoneita, joissa 
voi kasvattaa sesongin ulkopuolisia 
lajikkeita. 

DIA 3 

Jumala itse syntyi ihmiseksi Jeesus Nasaretilaisessa, eli ihmisen 

elämän, kuoli ja nousi kuolleista ruumiillisesti. Ruumiillinen 

DIA 3 

Puuntaimia odottamassa istutusta 
Tansanian Kishapussa. 



ylösnousemus on luvattu myös ihmisille, samoin kuin se, että 

eräänä päivänä koko luomakunta, taivas ja maa, luodaan 

uudeksi. 

Kristinuskon perusolemus on siis yhtä lailla konkreettinen ja 

materiaalinen kuin henkinen ja hengellinen. Vielä oikeammin: 

se, mikä on fyysistä, konkreettista ja materiaalista, on yhtä 

pyhää kuin meidän käsityksessämme henkinen tai hengellinen. 

Luomakunta on Jumalan läsnäolon pyhittämä: Martti Lutherin 

mukaan Jumala on läsnä jokaisessa puun lehdessäkin. 

Luomakunta heijastaa Jumalan pyhää läsnäoloa ja osallistuu 

siten Jumalan missioon maailmassa. Siksi voimme tulkita myös 

sen olevan pyhä ja ihmisen kunnioituksen arvoinen. 

DIA 4 

Ihminen on riippuvainen luomakunnasta ja aina osa sitä. 

Jumalan hyvyydestä luomakunta tuo ihmiselle elannon, 

vaurautta ja hyvinvointia. Luonto on Jumalan ihmiselle antama 

lahja. Ihmisen rooli on pitää muista Jumalan luomista huolta 

viisaudella, lempeydellä ja rakkaudella. Kristittyjen tehtävä on 

edistää luonnon hyvinvointia ja kutsua ihmisiä viljelemään ja 

varjelemaan ympäristöä (1. Moos. 2:15). 

Ahneudessaan ihminen tuhoaa tätä lahjaa ja sitä kautta oman 

elämänsä edellytyksiä. Hän ulosmittaa itselleen, kunnes mitään 

ei ole enää jaettavana. 

Ihminen ei myöskään huolehdi sen riittävästä ja 

oikeudenmukaisesta jakautumisesta kaikkien kesken. 

Ihminen on jättämässä maailman omille lapsilleen ja heidän 

tuleville lapsilleen heikompikuntoisena kuin itse sen sai. 

Tätä syntiä vastaan meidän on kilvoiteltava. 

DIA 4 

Zimbabwelaiset naiset ja lapset ovat 
hakeutuneet varjoon suojaan auringolta. 
Ilmastonmuutos näkyy Zimbabwessa 
vakavana kuivuutena ja tulvina, jotka 
tuhoavat maaperää ja vaikeuttavat 
viljelyä. Suomen Lähetysseura tukee 
paikallisia isoäitejä ja heidän suojissaan 
eläviä orpolapsia. 

DIA 5 

Jumalan pelastava toiminta kohdistuu koko luomakuntaan. 

Paavali kirjoittaa 

odottaa hartaasti Jumalan lasten ilmestymistä. Kaiken luodun 

on täytynyt taipua katoavaisuuden alaisuuteen, ei omasta 

tahdostaan, vaan hänen, joka sen on alistanut. Luomakunnalla 

on kuitenkin toivo, että myös se pääsee kerran pois 

katoavaisuuden orjuudesta, Jumalan lasten vapauteen ja 

kirkkauteen. Me tiedämme, että koko luomakunta yhä huokaa 

-22.).

DIA 5 

Ilmastonmuutoksen myötä myös muut 
sään ääri-ilmiöt, kuten tulvat 
lisääntyvät. Nepalissa tulvat tuhosivat 
vuonna 2017 monien ihmisten koteja, 
viljelyksiä ja omaisuutta. Kuvassa 
nainen ylittää tulvivaa aluetta 
Nayabastissa, Morangin alueella 
päästäkseen takaisin kotiinsa. 



Tämän mukaan luomakunta on siis hyvin tietoinen omasta 

kärsimyksestään, mutta samalla sille on annettu tietoisuus ja 

toivo pääsystä samaan vapauteen ja kirkkauteen, johon 

Jumalan lapset pääsevät. Luomakunnalla on itseisarvo, joka ei 

riipu siitä, mitä hyötyä se voi ihmisille tuottaa. Luomakunnalla 

on mittaamaton arvo, sillä Jeesuksen pelastustyö koskee myös 

sitä. 

DIA 6 

Jeesus opetti lähimmäisenrakkautta, joka kutsuu meitä 

puolustamaan heikkoja ja jakamaan omastamme. Hän julisti 

Jumalan valtakunnasta, joka merkitsee pyrkimistä 

oikeudenmukaisuuteen. 

Ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät voimakkaimmin jo 

kaikkein köyhimmissä maissa. Esimerkiksi Tansaniassa 

lisääntyneet kuivat kaudet vaikeuttavat maanviljelyä ja 

aiheuttavat siten nälkää. Seurauksista kärsivät eniten kaikkein 

heikoimmassa ja köyhimmässä asemassa olevat ihmiset. 

Kaikkialla maailmassa ilmastonmuutos kohdistuu ja tulee 

kohdistumaan erityisesti nykyisiin lapsiin, nuoriin ja vielä 
syntymättömiin sukupolviin. He eivät ole itse olleet 

aiheuttamassa muutosta, joka riistää heiltä hyvän elämän 

mahdollisuuksia. Jälkien korjaaminen jää näiden tulevien 

sukupolvien vastuulle.  

DIA 6 

Ilmastonmuutos näkyy paikallisten 
elämissä monin tavoin. Äärimmäisen 
kuivuuden takia zimbabwelaiset lapset 
joutuvat pelaamaan jalkapalloa kuivalla 
ja kovalla maalla. Ilmastonmuutoksella 
on paljon vaikutuksia lapsien 
tulevaisuuden mahdollisuuksiin.  

DIA 7 

Myös maailman köyhimmät ovat osallistuneet 

ilmastonmuutoksen syntyyn kaikkein vähiten. Esimerkiksi 

Tansaniassa maanviljelyssä käytetään vain vähän koneita, ja 

paljon tehdään ihmisen ja eläimen voimin. Tansanialaisten 

viljelijöiden ilmastovaikutukset ovat siksi verrattain pieniä. 

Kuitenkin sään ääri-ilmiöt ja ennustamattomuus vievät juuri 

heiltä sadon ja sitä kautta mahdollisuuden ruokaan, puhtaaseen 

veteen ja elinkeinoon. 

Maailma ei ole reilu: toisen hätä on toisen bisnes. Esimerkiksi 

Pohjois-Tansaniassa kärsittiin vuonna 2012 huonosta sadosta, 

minkä seurauksena tuontiviljan hintoja nostettiin merkittävästi. 

Jeesuksen opetus lähimmäisenrakkaudesta ja 

oikeudenmukaisuudesta velvoittaa meitä toimimaan niiden 

hyväksi, joita olemassa olevat järjestelmät riistävät ja joiden 

elämää ilmastonmuutos vaikeuttaa eniten. 

DIA 7 

Tansaniassa muun muassa Kishapun 
alue kärsii lisääntyneestä kuivuudesta. 
Kuivuuden takia paikallisten viljely kärsii 
ja vedenkantomatkat pitenevät. 

Esimerkiksi 16-vuotiaalla Eva 
Mayungalla saattoi kulua aiemmin 
veden kantoon koko päivä, eikä hän 
ehtinyt kouluun. Nykyään hänellä kuluu 
vedenhakuun vain tovi, koska kylään on 
rakennettu Lähetysseuran tuella 
vesipiste. Koulussa Eva on ollut mukana 
myös istuttamassa puita. Jokaisella 
oppilaalla on vastuullaan oma 
puuntaimi, jonka kastelusta he 
huolehtivat.  



DIA 8 

Kirkkomme suosittelee, että seurakunnat ryhtyvät 

viivyttelemättä toimiin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. 

Ympäristöuhkien edetessä kirkkojen tulee toteuttaa ekologista 

vastuutaan ja toimia köyhimpien ihmisten ja koko luomakunnan 

puolesta. 

Jumalalla on hyvä tahto kaikkea luotuaan kohtaan. Hän tahtoo, 

että käännymme väärältä tieltämme ja etsimme hänen tahtonsa 

mukaista elämäntapaa. 

Profeetta Hesekielin Näin sanoo Herra Jumala: Niin 

totta kuin elän, en minä tahdo, että jumalaton kuolee vaan että 

hän kääntyy teiltään ja saa elää. Kääntykää! Kääntykää pahoilta 

teiltänne!

Kääntykää, sillä taivasten valtakunta 

on tullut lähelle!

Rukoilkaamme: 

Taivaallinen Isä 

Me muistamme edessäsi niitä, joiden elämä on uhattuna 
ilmaston ja ympäristön muutosten tai luonnonkatastrofien 

tähden. 

Anna anteeksi sydäntemme kovuus. Pyhitä meidät Hengelläsi 

niin, että luovumme itsekkyydestä ja osaamme elää 

kohtuullisesti. 

Auta meitä muistamaan heitä, jotka kärsivät, ja opeta meitä 

antamaan omastamme. 

Tätä pyydämme poikasi, Herramme Jeesuksen Kristuksen 

tähden. 

Aamen. 

Virsi 902 

DIA 8 

Paikallinen yhteisö on työn touhussa 
istuttamassa puuntaimia Tansanian 
Kishapussa. Puut sitovat hiiltä ja 
parantavat maaperän laatua, ja ovat 
siksi tärkeitä ilmastonmuutoksen 
hillitsemisessä. Lisäksi ne tarjoavat 
paikallisille varjoa kuumina päivinä.  



Rukoushetki päättyy. 

DIA 9 

Taustatietoa Tasaus-keräyksestä 

Tasauksella tuetaan ilmastonmuutoksesta eniten kärsiviä. 

Ilmastonmuutoksen vaikutuksista kärsivät eniten kaikkein 

heikoimmassa asemassa olevat ihmiset. Kuivuus ja äärimmäiset 

sääolosuhteet vievät perheiltä mahdollisuuksia elinkeinoon, 

ravintoon ja puhtaaseen veteen. 

Samalla nämä ihmiset ovat vaikuttaneet ilmastonmuutoksen 

syntyyn kaikkein vähiten. Siksi on oikeudenmukaista, että 

pyrimme yhdessä tasaamaan ilmastonmuutoksen vaikutuksia. 

Lähetysseura tukee yhteisöjä ilmastonmuutokseen 

sopeutumisessa ja sen hillitsemisessä. Autamme paikallisten 

kumppaneidemme kanssa erityisesti kaikkein köyhimpiä ympäri 

maailmaa. 

DIA 9 

Tasauksen pääkuva 




