Uutiskirje
Teologiset syysterveiset Hongkongista!
”Kuka antaa sateen asumattomaan maahan, autioon maahan, jossa ei ole yhtään ihmistä? Kuka ruokkii autiomaan,
tyhjän maan, niin että se vehmaana viheriöi? Kuka on sateen isä? Kenen pisarat kasteena hedelmöittävät maan? Kenen
kohdusta syntyy jää, kenen sylistä taivainen huurre, kun vedet peittyvät kuin kivisen kannen alle ja syvyyden pinta
vetäytyy umpeen?” (Job. 38: 26-30)

Tämä lainaus on Jobin kirjasta, jossa käsitellään ihmisen suhdetta luotuun ja Luojaansa. Tekstikatkelmassa
kuvataan, kuinka kaikki hyvä, mikä ylläpitää ja kannattelee elämää, tulee Jumalalta. Jumala on sateen isä,
Jumalan kohdusta syntyy jää, sylistä taivainen huurre. Ihminen on elämän lahjan ja luonnon suurien voimien
edessä pieni. Jumalan lahjoihin suhtaudutaan kiitoksella, kunnioituksella ja ehkä hieman pelätenkin, onhan
lahjojen ihmeellisyys inhimillisen käsityskyvyn tuolla puolen. Kuten Jobin kirjasta käy ilmi, lahjojen
pitäminen itsestäänselvyytenä vieraannuttaa ihmisen Jumalasta.
Lähetysseura järjesti hiljattain koulutuksen koko henkilökunnalle aiheesta ”Ympäristö ja ilmastonmuutos”.
Lähetysseuran teologisena ohjenuorena on Kirkon ilmasto-ohjelma ja Lähetysseuran teologinen asiakirja
Elämään ja oikeudenmukaisuuteen. Ympäristöä ja ilmastonmuutosta koskeva työ on keskeisessä osassa
kaikkea Lähetysseuran työtä, myös täällä kiinalaisella alueella. Työ on vasta alussa, mutta sen
ajankohtaisuus on ilmeistä. Kiinalla on valtava saasteongelma ja se vaikuttaa kaikkiin kumppaneihimme,
sekä jokaiseen työmme tavoittamaan ihmiseen. Tämän kirjeen painotus on aiempaa teologisempi, sillä
käsittelen tehdyn työn lisäksi ilmastonmuutosta teologisena kysymyksenä. Aloitan kuulumisilla, kerron
alueen työstä ympäristönäkökulmia korostaen ja lopuksi käsittelen ilmastonmuutoksen vastaisen työn
teologisia perusteita. Ympäristöahdistuksen ja syyllisyyden lietsomisen asemesta ajattelen, että luomakunta
osana Jumalan lahjoittavan rakkautta johdattaa ihmisiä kiitollisuuteen ja kohtuullisuuteen suhteessa
luontoon.

Talvi tekee tuloaan Hongkongiin. Se tarkoittaa sekä taifuuneja, että tuulen suunnan kääntymistä sisämaasta
rannikolle, joka tuo mukanaan saastepilviä. Syyskuun puolivälissä Hongkongiin iski mittaushistorian
voimakkain taifuuni. Mangkhut rikkoi täällä ikkunoita, riisti puita juuriltaan, romahdutti rakennustelineitä,
aiheutti tulvia ja paikoin tietkin sortuivat. Toimistomme sihteerin mummo päivitteli, ettei hän eläessään ole
kokenut moista. Minä olin taifuunin aikana kymmenen tuntia olohuoneeni syvennyksessä, poissa isojen
ikkunoiden välittömästä läheisyydestä. Asun kapean pilvenpiirtäjän 23 kerroksessa ja ikkunani antavat
merelle. Myrsky oli raju ja pelottava. Koko rakennus huojui. Rikas ja taifuuniin hyvin varautunut Hongkong
selvisi vähäisin henkilövahingoin, mutta köyhä Filippiinien saaristo kärsi valtavasti. Vaikka täällä vältyttiin
suuremmilta henkilövahingoilta, esimerkiksi kumppanimme, Luterilainen teologinen seminaari, kärsi
materiaalisista vahingoista. Seminaari sijaitsee vuorenrinteellä ja rakennus on vanha. Taifuuni riepotteli puita
ympäri kampusta ja toimistorakennukset tulvivat. Seminaari oli ilman juoksevaa vettä kaksi päivää.
Opiskelijat, stipendiaattimme mukaan lukien, yhdessä opetushenkilökunnan kanssa auttoivat toisiaan ja
raivasivat taifuunin aiheuttamia tuhoja. Stipendiaattimme Li Zhao Jun ja Nan Nan kertoivat minulle
kokemuksistaan. Taifuuni oli pelottava, mutta opiskelijoiden ja opettajien yhteistyö tuhojen raivaamiseksi,
suihkutilojen järjestämiseksi ja yhdessäolo taifuunin aikana antoivat heille hyvän kokemuksen kristillisestä
lähimmäisenrakkaudesta, jossa jokainen auttaa toinen toistaan. Mikäli ilmastonmuutosta ei saada kuriin,
vaarallisista taifuuneista tulee jokavuotinen, kasvava ongelma.
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LTS:n henkilökuntaa ja opiskelijoita tapaamassa. Stipendiaattimme vasemalla Li Zhao Jun ja oikealla Nan Nan.
Äärimmäisenä vasemmalla koordinaattori Phyllis Lam ja viimeisenä oikealla kansainvälisten asioiden koordinaattori
Alex Mak.
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Taifuunin jälkeen kaupunki oli aivan sekaisin. Tässä suosikkikahvilani Cafe Revolin eteen oli kaatunut puu, mutta
uutterat työntekijät raivasivat oksat tieltään ja lounas oli katettuna.

Taifuunien välissä syksyinen sää on kaunis. Ilma on kirkas, kuivempi ja aurinkoinen. Kuin parhaimmat
päivät Suomen kesässä! Vaikka Hongkong onkin miljoonakaupunki, täällä on panostettu viheralueiden
ylläpitoon. Reilun tunnin matkan päästä kotoani pääsen vaelluspoluille keskelle viidakkoa, vuorille tai
kauniille hiekkarannoille. Hongkongilaiset suhtautuvat luontoon samalla tavoin kuin suomalaiset. Luonto
tarjoaa paikan rauhoittua, kokea yhteyttä luotuun ja hiljentyä. Vaikka Hongkongissa säät toistaiseksi suosivat
vaeltajaa, tuulen suunta muuttuu pian. Talvella täällä on paikoin todella huono näkyvyys ja saasteet tuntuvat
kurkussa. Saastepilvet ovat peräisin Manner-Kiinan kivihiilivoimaloista, jotka hohkavat lämpöä kasvavan
keskiluokan tarpeisiin. Keskiluokkaa tästä ei voi syyttää: onhan aivan luonnollista, että kukin haluaa itselleen
parempaa elämää. Paremman elämän sisältö onkin sitten toinen kysymys. Kertakäyttökulttuurin ja jatkuvan
kasvun ihannointi kuluttaa luomakunnan resurssit loppuun. Toisaalta monien Suomessakin kulutettavien
tuotteiden päästöt jäävät Kiinaan (esimerkiksi: yritykset kuljettavat eurooppalaista lohta Kiinan pakattavaksi)
ja saastepilvet sankkenevat. Talouskasvun nostaminen muiden arvojen yläpuolelle riistää luontoa sekä
alipalkattuja työntekijöitä (ammattiliitot eivät voi toimia vapaasti Kiinassa ja protestoijia on pidätetty), kun
taas Suomessa yksittäisen kuluttajan on työlästä ottaa selvää kuluttamiensa tuotteiden alkuperä.
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Ensimmäisenä talvena minut yllätti, kuinka saastunut Kiina onkaan.
Vieraillessani Hunanin raamattukoulussa, Shanghaissa Kiinan kristillisen
neuvoston päämajassa, Nanjingissa diakoniaan erikoistuneen Amity
Foundationin (Ystävyyden säätiö) päämajassa tai Yunnanin maakunnan
pääkaupungissa Kunmingin teologisessa seminaarissa harmaat saastepilvet
leijailevat kaikkialla. Näin saasteita myös syrjäisemmillä alueilla,
vuoristokylissä suurkaupunkien välissä. Käytän ilmanlaadun tarkkailuun
mobiilisovellusta, nimeltä AirVisual, josta näkee paikkakuntakohtaisen
ilmanlaadun maailmanlaajuisesti.
Kesällä Kiinan tilanne on parempi, kun hiilivoimaloita ei tarvita
lämmittämiseen. Monella kirkkokumppanilla on kiinnostusta
ympäristökysymyksiin, koska ne koskettavat kouriintuntuvasti niin kristittyjä
kuin kiinalaisia ylipäätään. Taiwanin Hsinchun teologisesta seminaarista on
pyydetty luentoja eko-teologiasta. Kunmingin seminaarissa, sekä Baoshanin ja
Dalin raamattukouluilla osana opetusta siivotaan lähiseudun luontokohteita
roskista. Amity Foundation on sitoutunut kestävän kehityksen tavoitteisiin ja
kykenevä ottamaan ympäristöteemat huomioon kaikissa yhteisissä projekteissamme. Olen parhaillani
suunnittelemassa kirkkokumppaneille tammikuussa järjestettävää koulutusta ja yhtenä teemana on pyydetty
kertomaan Lähetysseuran ilmastonmuutokseen liittyvästä työstä ja työkaluista. Vaikka Kiinasta kuulee usein
huonoja ympäristöuutisia, täällä kehitetään vauhdilla vihreää teknologiaa, nimittäin aurinko- ja tuulienergiaa.
Ihmiset vaativat muutosta ja tiedon määrä kasvaa. Saasteisiin on kyllästytty.

Dalin vanha kaupunki Manner-Kiinassa, lähellä Dalin raamattukoulua on tunnettu paitsi luontokohteena, myös
kulttuurihistoriallisena suojelukohteena. Osallistuin heinäkuussa koulun valmistujaisiin ja tapasin seminaarista
valmistuneita kirkon nuoria työntekijöitä, jolla oli paljon ideoita seurakuntiensa kehittämiseen.
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Nyt ympäristöongelmat vaikuttavat voimakkaimmin kaikista köyhimpien ihmisten elämään. Kiinan
miljoonakaupunkien siirtotyöläiset (joiden parissa työskentelemme Xi’anin kaupungin läheisyydessä), tai
maaseutujen köyhissä oloissa elävät lapset (joiden parissa työskentelemme Hunanin osavaltiossa) kärsivät
niin ilman kuin maaperän saastumisesta, monien sosiaalisten ongelmien ohella. Nopean talouskasvun
tahdittamana kuilu köyhien ja rikkaiden välillä kasvaa. Jatkuvaan kasvuun perustuva talousjärjestelmä ja
pikavoittoja ihannoivan kulutuskulttuuri jättävät jälkeensä köyhtyneen maaperän, saastuneen ilman ja
surullisia tarinoita ihmisistä, jotka jäivät kasvun jalkoihin tai mahdollistivat kasvun muille, mutta eivät
itselleen.
Miksi kirjoitan niin vuolaasti tästä teemasta: eikö saastepilvet voisi jättää omaan arvoonsa ja keskittyä
evankeliumiin? Ilmastonmuutos ja luonnon varjeleminen nousevat kristillisen teologiasta, jossa Jumalan
rakkaus toteutuu kolmen persoonan toimintana suhteessa luotuun. Se perustuu käsitykseen Jumalasta itsensä
lahjoittavana rakkautena, jossa Isä on Luoja, Poika on Pelastaja ja Pyhä Henki on Pyhittäjä. Luojana Jumala
antaa elämän ja kaiken, mitä sen ylläpitämiseen ja suojelemiseen tarvitaan. Koska Jumala on läsnä kaikessa
luodussa, myös itse luomakunta on pyhä. Jokainen luotu on lahja, jossa Jumala lahjoittaa itsensä. Yksikään
luotu ei ole olemassa vain itseään varten, vaan editääkseen toisten luotujen elämää ja hyvinvointia. Kirkon
profeetallisena tehtävä on kutsua ihmisiä elämäntavan muutokseen, joka tarjoaa vaihtoehdon
kertakäyttöiselle kulutuskulttuurille, jossa luontoa ja muita ihmisiä kohdellaan välinearvona.
Keskiajalla vaikuttanut teologi Jean Gerson (1363-1429) ajatteli, että jokaisella luodulla on luonnollisia
oikeuksia. Hän muotoili ajatuksensa näin: ”Auringolla on oikeus paistamiseen, joutsenella pesän tekoon ja
ihmisellä on oikeus vapauteen.” Voidaankin ajatella, että ihmisellä on oikeus nauttia luomakunnan
hedelmistä, mutta yhtälailla vastuu pitää niistä huolta. Tästä näkökulmasta ihmisen toiminnan tulee
kannatella muiden luotujen oikeuksia, eli varmistaa, että joutsenen oikeus pesäntekoon toteutuu. Samalla
tavoin auringolla on oikeus paistaa, mutta se myös lahjoittaa lämpönsä ja valonsa ylläpitääkseen elämää.
Koko luomakunta muodostaa lahjoittavan rakkauden järjestyksen, jossa luodusta todellisuudesta tulee
Jumalan olemuksen mukainen hyvän lahjoittaja. Mikäli ihminen tuhoaa toimintansa seurauksena luontoa, se
estää luomakuntaa toteuttamasta elämää ylläpitävää tehtäväänsä. Jo varhaiset teologit, kuten kirkkoisä
Augustinus ja myöhemmin Luther, ovat ajatelleet, että luonnon lainalaisuuksien ja toiminnan tunteminen on
tarpeellista ymmärtääksemme Jumalan luomaa järjestystä. Ihmiselle annettu erityinen asema on
palvelutehtävä luomakunnan hyvän edistämiseksi.
Syntiinlankeemuksen seurauksena ihmisyys on vieraantunut Jumalasta, kaiken rakkauden ja hyvän antajasta.
Suhde Jumalaan, toisiin ihmisiin ja luomakuntaan on rakkauden puutteen vääristämää. Luomakunnan
kärsiminen on synnin seurausta, jossa ihmisellä on keskeinen vastuu. Ihmisen lankeemus ilmenee haluna
nousta jumalaksi Jumalan paikalle: hallita luomakuntaa yksinvaltiaan elkein, sen sijaan että varjelisimme
luotua lahjoittavaan rakkauteen perustuen.
Pelastuksessa synnin todellisuus tunnustetaan ja turvaudutaan Jumalan lahjoittamaan armoon. Pelastus ei
koske vain ihmistä, vaan koko luomakuntaa, joka huokaa odottaessaan vapautta (Room 8:19-23).
Evankeliumin sanoma Jumalasta Pelastajana uudistaa ihmismielen, se herkistää sydämemme kysymään,
kuinka voin auttaa lähimmäistä ja koko luomakuntaa. Kun Jumala tuli Jeesuksessa Kristuksessa ihmiseksi,
aineellinen ja hengellinen, katoava ja ikuinen kietoutuivat mystisellä tavalla yhteen. Ehtoollisella nautimme
elämän leipää, jossa läsnäoleva Sana uudistaa sydämemme. Luomakunnassa läsnä oleva Jumala tekee luodun
osalliseksi pyhyydestään. Pyhyys on myös koskematonta, sen rajoja ei voi ylittää miten sattuu, pyhää ei saa
runnella. Luomakunnan arvon ihmeellisyyden syvä ymmärtäminen asettaa rajat inhimilliselle ahneudelle ja
aina suurempien voittojen tavoittelulle. Ihminen on osa luontoa ja riippuvainen siitä tavalla, joka suuntaa
sydäntä kohti vastuullisempaa elämää osana luomakuntaa.
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Jumala lahjoittaa itsensä myös Pyhittäjänä. Pyhä Henki auttaa ihmistä tunnistamaan ja ottamaan vastaan
elämää ylläpitävät ja pelastavat lahjat. Lahjojen oikea käyttö toteutuu, kun niillä pidetään huolta kaikkien
luotujen ja koko luomakunnan tarpeista. Uskoa ja käytännön elämää ei voi erottaa toisistaan: sanan tulee
tulla lihaksi myös meidän arjessamme. Kristillisen teologian mukaan Jumalan syvin olemus on lahjoittava
rakkaus, jota koko luomakunta ilmentää. Ihmisen vastaus on kiitollisuus, joka johtaa rakkaudelliseen
elämäntapaan, missä rakkaus annetaan ja otetaan vastaan lahjana. Ympäristökatastrofin uhan lähestyessä
tekisi usein mieli ummistaa silmät ja tukkia korvat. Kuitenkin viesti Jumalan armosta ja rakkaudesta ylläpitää
uskoa sekä toivoa ja synnyttää vastarakkauden koko luomakuntaa kohtaan.
Toivon, että kirjeeni sävy ei ollut ikävällä tavalla ”saarnaava”. Itselleni luontoon liityvät kysymykset ovat
päivittäin mielessä. Varsinkin täällä Hongkonin kiiltävässä ja rikkaassa yhteiskunnassa hiljentymiselle pitää
etsiä tilaa. En ole eläissäni nähnyt ihmisiä näin suurten rikkauksien keskellä ja toisaalta niin kovin lähellä ja
tämän yhteiskunnan sisällä on paljon köyhyttä ja kärsimystä. Mietin usein, miten Suomen maalaispitäjissä
(olenhan maalta kotoisin, vaikka Helsingin Kalliossa aikuisuuteni viettänyt) elämäntyyliin kuului nuukailu
positiivisella tavalla. Yltäkylläisyyteen ei ollut tarvetta, jos ei varaakaan. Samalla elämästä ja luomakunnan
kauneudesta voi kuitenkin nauttia, niin maalla, kaupungissa, Suomessa tai täällä Hongkongin vilskeessä.
Aloitin Raamatun jakeella ja siihen on hyvä myös päättää tämä kirje. Haluan toivottaa teille rakkaudellista
suhtautumista itseenne ja koko luomakuntaan. Voikaa hyvin!
Teidät on kutsuttu vapauteen, veljet. Mutta älkää tämän vapauden varjolla päästäkö itsekästä luontoanne valloilleen,
vaan rakastakaa ja palvelkaa toisianne. Lain kaikki käskyt on pidetty, kun tätä yhtä noudatetaan: ”Rakasta lähimmäistäsi
niin kuin itseäsi.” Gal 5: 13-14

Ilse Paakkinen
Työskentelen kirkollisena alueellisena
koordinaattorina kiinalaisella alueella. Työni on
hallinnollista suunnittelu- ja kehittämistyötä
yhteistyössä kumppaniemme kanssa.
Rukousaiheet: Puhtaan ja turvallisen
ympäristön puolesta kiinalaisilla alueilla, ihmisten
kunnioittavan luontosuhteen palautumisen
puolesta. Uskonnonvapauden ja kirkkojen
puolesta Kiinnassa. Avoimuuden ja
luottamuksen ilmapiirin vaalimisen puolesta
Kiinassa poliittisten muutosten keskellä.

Toivo. Yhteistyö. Muutos.
Kristillinen sanoma toivosta, uskosta ja
lähimmäisenrakkaudesta on ollut työmme
lähtökohta jo lähes 160 vuotta. Tule
mukaan rakentamaan oikeudenmukaista
ja inhimillistä maailmaa.
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