Miksi ilmastotyö on tärkeä
osa Lähetysseuran työtä?
Lähimmäisenrakkaus
Lähetysseuralle ilmastotyö on noussut ympäristökriisin myötä tärkeäksi tehtäväksi. Mihin
hengelliseen lähtökohtaan tämä perustuu?
Miksi se on tärkeää Jumalan missiossa? Kun
katsomme, mitkä ovat ilmasto- ja ympäristötyön teologiset lähtökohdat, olemme aivan
kristillisen uskon ja elämän keskiössä.
Ilmastonmuutoksen vaikutuksista kärsivät
maailmanlaajuisesti eniten kaikkein heikoimmassa ja köyhimmässä asemassa olevat.
Sään ääri-ilmiöt ja ennustamattomuus vievät
monilta valmiiksi köyhiltä perheiltä mahdollisuuden ruokaan, puhtaaseen veteen ja elinkeinoon.
Ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät jo
köyhimmissä maissa. Esimerkiksi Tansaniassa lisääntyneet kuivat kaudet vaikeuttavat
maanviljelyä ja aiheuttavat siten nälkää.
Jeesukselle keskeinen lähimmäisenrakkaus
kutsuu meitä puolustamaan heikkoja ja jakamaan omastamme. Näin ollen lähimmäisenrakkauden periaate kehottaa meitä huolehtimaan maailman köyhimmistä, joiden elämää
ilmastonmuutos vaikeuttaa eniten.
Lisäksi ihminen on riippuvainen luomakunnasta ja aina osa sitä. Luomakunnalla on itseisarvo, joka ei riipu siitä, mitä hyötyä se voi
ihmisille tuottaa.
Luomakunnalla on mittaamaton arvo, sillä
Jeesuksen pelastustyö koskee myös sitä.

Oikeudenmukaisuus
Samalla kaikkein köyhimmät ovat osallistuneet ilmastonmuutoksen syntyyn kaikkein
vähiten, mikä selviää esimerkiksi Maailmanpankin tilastoista. Esimerkiksi tansanialaisten viljelijöiden ilmastovaikutukset ovat verrattain pieniä, koska Tansaniassa viljelyssä
käytetään vielä vähän koneita, ja paljon tehdään ihmisen ja eläimen voimin.
Maailma ei ole reilu: toisen hätä voi olla toisen bisnes. Sadot menettäneellä nälän kans-

sa kamppailevalla alueella voi myyntiin tuotu maissi olla kovemman kysynnän vuoksi
hinnaltaan huomattavasti kalliimpaa, kun
normaalisti. Esimerkiksi Pohjois-Tansaniassa kärsittiin vuonna 2012 poikkeuksellisten
sääolojen takia huonosta sadosta, minkä
seurauksena tuontiviljan hintoja nostettiin
merkittävästi.
Tehtävämme on edistää oikeudenmukaisuuden toteutumista, sillä Jeesuksen julistus Jumalan valtakunnasta merkitsee pyrkimistä
oikeudenmukaisuuteen ja kohtuullisuuteen.
Näin ollen autamme ihmisiä, joita olemassa
olevat järjestelmät syrjivät.

Kirkon missio on varjella kaikkea Jumalan luomaa
Kirkon missio ei ainoastaan ota huomioon
luomakuntaa, vaan edistää luomakunnan
hyvinvointia ja kutsuu ihmisiä viljelemään ja
varjelemaan ympäristöä (1. Ms. 2:15). Luomakunta on pyhän Jumalan läsnäolon paikka, ja
siksi voimme tulkita myös sen olevan pyhä
ja ihmisen kunnioituksen arvoinen. Ihmisen
rooli on pitää muista Jumalan luomista huolta viisaudella, lempeydellä ja rakkaudella.
Koko luomakunta odottaa vapautusta (Room.
8: 19-20). Jos jokin on varmaa, niin se, että
muutoksia tulee tapahtumaan ja koko ajan
nopeammin kuin olemme osanneet odottaa.
Luomakunta huokaa nyt hyvin syvästi.
Suomen evankelisluterilaisen kirkon ilmasto-ohjelma suosittelee seurakuntia ryhtymään viivyttelemättä toimiin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Ympäristöuhkien
edetessä kirkkojen tulee toteuttaa ekologista vastuutaan ja toimia köyhimpien ihmisten
ja koko luomakunnan puolesta.

