Kaunista kevättä!
Pitkä talvi on takana päin ja kesää
odotetaan innolla. Kevään etenemistä on
hauska seurata, niin omalla pihalla kuin
muualla luonnossakin.
Taivaan Isä onkin antanut meille mitä
parhaimman lahjan ja aarteen: upean
luomakunnan meidän ihmisten olla ja elää
turvassa ja rauhassa, Jumalan
kämmenellä.
Mutta on Taivaan Isä antanut meille
tehtävänkin: meidän pitää huolehtia
luonnosta, niin että siellä kaikki kasvit ja
eläimet voivat hyvin.
Tätä tehtävää voimme toteuttaa vaikkapa
niin, ettemme koskaan roskaa luontoa,
emme jätä luontoon mitään, mikä ei sinne
kuulu. Voimme pitää kaikista meille
uskotuista eläimistä hyvää huolta.
Voimme pyrkiä vähentämään tavaroiden
ostamista ja roskiin heittämistä; ehkä joku
toinen vielä voisi käyttää meille
tarpeetonta tavaraa? Ja ihan kaikkea, mitä
mieleen juolahtaa, ei ole edes pakko
hankkia. Vähemmälläkin tulee toimeen.

Raamatun ihan alkulehdillä kerrotaan,
kuinka maailma kerran sai alkunsa:
”Alussa Jumala loi taivaan ja maan.
Maa oli muodoton ja tyhjä.
Jumalan henki liikkui vetten päällä.
Jumala erotti valkeuden pimeydestä.
Ja Jumala sanoi:
Tulkoon taivaanvahvuus vetten välille ja
erottakoon vedet.
Jumala kutsui vahvuuden taivaaksi.
Jumala sanoi: Kokoontukoot vedet yhteen
paikkaan, niin että maa tulee näkyviin.
Jumala sanoi: Kasvakoon maa ruohoa.
Maa tuotti kasveja, jotka tekevät siementä.
Jumala sanoi: Tulkoot valot
taivaanvahvuudelle, suurempi hallitsemaan
päivää, pienempi hallitsemaan yötä.
Hän teki myös tähdet.
Jumala loi, lajinsa mukaan, merieläimet,
kaikki elävät olennot, jotka liikkuvat ja
vilisevät vesissä.
Jumala loi myös, lajinsa mukaan, kaikki
lentävät linnut.
Jumala sanoi: Tuottakoon maa eläimiä,
karjaa, pikkueläimiä ja villejä eläimiä.
Jumala sanoi: Tehkäämme ihminen
kuvaksemme. Ja hän loi miehen ja naisen.
Ja Jumala pyhitti seitsemännen päivän.
Sinä päivänä hän lepäsi kaikesta
luomistyöstä, jonka oli tehnyt.”
(ensimmäinen kuvaraamattuni)

Luomiskertomus jatkuu siten. että Jumala
antaa ihmiselle tehtävän viljellä ja varjella
luotua maailmaa. Sitä tehtävää me
saamme jokainen hoitaa parhaan
taitomme mukaan.
Jumala antoi meille myös mallin kaiken
työn tekemisen päätteeksi: Hän itse lepäsi
ja tarkoitti, että myös me ihmiset
muistaisimme pysähtyä ja hiljentyä ja
levähtää.
Yksi tapa viettää lepopäivää voisikin olla
nyt kevään tultua lähteä, vaikka koko
perheellä, yhdessä luontoretkelle.
Ottakaa mukaan ohessa oleva
Kevätseuranta- lomake ja merkitkää, mitä
lajeja löydätte!

KEVÄTSEURANTA

LESKENLEHTI

PAJU KUKKII

_____________

_____________

LOKKI

SAMMAKON
KUTU
____________

_____________

KÄRPÄNEN
______________

MUURAHAINEN
_____________

MUSTARASTAS
______________

TÖYHTÖHYYPPÄ
______________

Kevät keikkuen tulevi.
Keltaisena kuin leskenlehti.
Hupaisana kuin lokki.
Vihreänä kuin hiirenkorva.
Vikkelänä kuin muurahainen.
Tartu kevättuuleen ja
tarkkaile luontoa.
Täytä kevätseurantaa sitä
mukaa, kun näet jonkun lajin
ensimmäistä kertaa keväällä.

KOIVUSSA
HIIRENKORVA
_______________

KASTEMATO

PERHONEN
______________

JOUTSEN
_____________

KUOVI
______________

KETUNLEIPÄ
______________

VÄSTÄRÄKKI
______________

PÄÄSKYNEN
______________

_____________

Merkitse viivalle, milloin ja missä
näit näitä kevään merkkejä.

