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Johdanto 

Kiitos, että tuot yhteisösi Luomakunnan aikaan. Joka vuosi syyskuun ensimmäisestä päivästä 

lokakuun neljänteen kristittyjen perhe liittyy maailmaanlaajaan rukouksen juhlaan ja toimintaan 

yhteisen kotimme suojelemiseksi. 

Kristuksen seuraajina eri puolilta maailmaa jaamme yhteisen tehtävän Jumalan luoman 

varjelijoina. Näemme, että hyvinvointimme on kietoutunut yhteen luomakunnan hyvinvoinnin 

kanssa. Riemuitsemme mahdollisuudesta pitää huolta yhteisestä kodistamme sekä sisaristamme ja 

veljistämme, jotka jakavat tämän kodin kanssamme. 

Tänä vuonna luomakunnan ajan teema on Jubilee for the Earth – Maan riemuvuosi. Kutsumme 

sinut mukaan pohtimaan kiinteää yhteyttä maapallon levontarpeen ja ekologisen, taloudellisen, 

sosiaalisen ja poliittisen elämän välillä. Tänä erityisenä vuonna tarve oikeudenmukaiseen ja 

kestävään systeemiin on noussut esiin globaalin COVID-19 pandemian kauaskantoisina 

vaikutuksina. Me tarvitsemme moraalista ajattelua tämän riemuvuoden jatkoksi.  

Tämä opas auttaa perehtymään Luomakunnan aikaan ja suunnittelemaan sen viettämistä. Lisää 

resursseja, webinaareja ja rukoushetkiä, Facebook-ryhmä ja valokuvia on saatavissa netissä. Voit 

vierailla osoitteessa www.seasonofcreation.org saadaksesi kaikki (englanninkieliset) materiaalit 

käyttöösi. 

 

 

  

http://www.seasonofcreation.org/
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Uskonnollisten johtajien kutsu liittyä Luomakunnan aikaan 
 

Rakkaat sisaret ja veljet Kristuksessa,  

Pyhittäkää viideskymmenes vuosi ja julistakaa maanne kaikille asukkaille yleinen 

omistusoikeuksien palautus. Se vuosi on riemuvuosi. (3. Moos. 25:10) 

Tänä vuonna uuden koronaviruksen globaali leviäminen toi esiin yhteisen, jaetun luontomme ja 

taloutemme, poliittisten järjestelmiemme, terveydenhuoltomme, ruokatuotantomme ja energia – 

ja liikennejärjestelmiemme välisen riippuvuuden järkyttävällä tavalla. Pandemia osoitti myös, että 

koko elämä on juurtunut maahan ja sitä rajoittaa maan kyky täyttää taloudellisia ja ekologisia 

tarpeitamme. Ilmastonmuutoksen epätasa-arvoisesti näkyvät vaikutukset ovat seurausta 

kyvyttömyydestämme löytää kestävää tasapainoa elämän verkostossa. 

Syyskuun ensimmäisestä päivästä lokakuun neljänteen kristittyjen perhe juhlii luomisen hyvää 

lahjaa. Maailmanlaaja juhla sai alkunsa vuonna 1989, kun Ekumeeninen patriarkaatti julisti 

syyskuun ensimmäisen päivän Luomakunnan rukouspäiväksi, ja sitä viettää nykyisin laaja 

ekumeeninen yhteisö.  

Luomakunnan aikana me tulemme yhteen yhtenä perheenä Kristuksessa, juhlimme keskinäisiä 

siteitämme, jotka jaamme kaikkien luotujen kanssa. Kristittyjen perhe viettää tätä jaksoa rukoillen 

ja etsien teitä asuttaa yhteistä kotiamme kestävästi ja nostaen äänemme julkisesti kuuluviin. 

Raamattu alkavat Jumalan ilmoituksella siitä, että kaikki luotu oli hyvää. Luotuina ja Jumalan 

luoman varjelijoina ihminen on kutsuttu suojelemaan ja ravitsemaan tätä hyvyyttä. Kutsu suojella 

ja ravita elämää liittyy yhteen ekologisten, taloudellisten, sosiaalisten ja poliittisten systeemien 

kestävyyden kanssa. Oikeudenmukainen tasapaino näiden elämän eri puolien välillä on pidettävä 

yllä maan ja kaiken luodun hyvinvoinnin takaamiseksi. 

Mooseksen laissa määrätään viisaasti sapatista. Jokaisen viikon seitsemäntenä päivänä Jumalan 

lapset olivat vapaita tuottamisesta ja kuluttamisesta. Lepo koski myös eläimiä ja maata itseään, 

Luojaa kunnioitettiin antamalla luodun levätä. Seitsemän seitsemän vuoden (49) jakson päätteeksi 

Jumalan lapset omistivat yhden vuoden ekologiselle, sosiaaliselle ja taloudelliselle uudistavalle 

oikeudenmukaisuudelle. Maan riemuvuodelle. 
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Kun elämme COVID-19 jälkeisessä maailmassa, voisimmeko kuvitella uusia oikeudenmukaisia ja 

kestäviä tapoja elää, niin että annamme maalle sen tarvitseman levon, joka täyttää kaiken luodun 

tarpeet ja uudistaa elinympäristöä ja biodiversiteettiä? Ruokkikoon Pyhä Viisaus ajatteluamme! 

Tässä Luomakunnan ajan oppaassa tarjoamme resursseja ekumeenisessa hengessä ja yhteisessä 

kutsussamme luomakunnan suojelemiseen ja elinolosuhteisen ylläpitämiseen. Rohkaisemme koko 

kristillistä perhettä liittymään yhteen tänä erityisenä rukouksen aikana, pohtimaan ja toimimaan 

rohkeasti toteuttaakseen Maan riemuvuotta. 

Armosta syntyvässä toivossa rukoilemme, että Jumala, joka on Luojamme, Ylläpitäjämme ja 

Vapahtajamme, koskettaa sydämiämme ja ihmiskunnan sydäntä tänä Luomakunnan aikana.  

Jumalan armossa, 

Members of the Season of Creation Advisory Committee:  

Bishop Marc Andrus, Episcopal Diocese of California 

Rev. Ed Brown, Care of Creation and Lausanne Catalyst for Creation Care  

Dr Celia Deane-Drummond, Director, Laudato Si' Research Institute, Campion Hall, University of 

Oxford  

Msgr. Bruno-Marie Duffé, Secretary, Vatican Dicastery for Promoting Integral Human Development 

Josianne Gauthier, General Secretary, CIDSE  

Rev. Norm Habel, Season of Creation Project, Adelaide 

Bishop Nick Holtam, Bishop of Salisbury, Church of England Environment Working Group 

Dr Hefin Jones, Executive Committee, World Communion of Reformed Churches  

Metropolitan of Zimbabwe Serafim Kykotis, Greek Orthodox Archbishopric of Zimbabwe and 

Angola  

Bishop Mark Macdonald, National Indigenous Anglican Bishop, Anglican Church of Canada 

 Fr. Martin Michalíček, Secretary General, Consilium Conferentiarum Episcoporum Europae 

Ms. Necta Montes, General Secretary, World Student Christian Federation 

Sr. Patricia Murray, Executive Secretary, International Union Superiors General  

Dr Alexandros K. Papaderos, Advisor of the Ecumenical Patriarchates of Constantinople  

Paulo Ueti, Theological Advisor & Latin American Regional Director, Anglican Alliance 

Canon Dr Ruth Valerio, Director Global Advocacy and Influencing, Tearfund  
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Luomakunnan ajan rukous 2020 
 

Elämän Luoja, 

Sanastasi maa kasvoi siementä tekeviä kasveja ja erilaisia hedelmäpuita. Joet, vuoret, mineraalit, 

meret ja metsät ylläpitivät elämää. Kaikkien silmät katsoivat sinuun ja sinä täytit kaikkien elävien 

tarpeet. Kaikkina aikoina maa on ylläpitänyt elämää. Planetaarisen syklin, päivien ja 

vuodenaikojen, uudistumisen ja kasvun kautta sinä avaat kätesi antaaksesi luoduillesi ruoan 

ajallaan.  

Viisaudessasi sinä annoit lepopäivän; levolle pyhitetyn ajan kiitokseksi kaikesta siitä, mitä olet 

luonut; ajan vapauttamaan meidät loputtomasta kuluttamisesta; ajan, jolloin maa ja kaikki luodut 

voivat levätä tehokkuuden haavoista. Nykyinen elämäntapamme ylittää planeetan kantokyvyn. 

Kasvun tarpeemme ja päättymätön tuotannon ja kuluttamisen kehämme kuluttaa loppuun 

maailmamme. Metsät katoavat, pintamaa rapautuu, niityt häviävät, aavikot laajenevat, meret 

happamoituvat, myrskyt voimistuvat. Me emme ole antaneet maan pyhittää lepopäivää, eikä maa 

pysty uusiutumaan.  

Tänä Luomakunnan aikana me pyydämme rohkeutta antaa lepopäivä planeetallemme. Vahvista 

meitä uskossa ja luottamuksessa sinun johdatukseesi. Innosta meitä jakamaan se, mitä olemme 

saaneet. Opeta meitä tyytymään siihen, mikä on tarpeeksi. Ja kun julistamme Maan riemuvuotta, 

lähetä Pyhä Henkesi uudistamaan luomakunnan kasvot.  

Jeesuksen Kristuksen nimessä, Hänen, joka tuli julistamaan hyvän sanoman koko luomakunnalle,  

Aamen. 
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Ekumeeninen rukoushetki Luomakunnan ajalle 

Johdanto 

(Aloita rukoushetki sytyttämällä kynttilä, aseta tilaan esineitä kuvaamaan maanviljelystä tai 

paikallista luontoa, ja aloita rukoilemalla): 

Olemme kokoontuneet kolmiyhteisen Jumalan, Luojan, Pelastajan ja koko maan ja kaiken luodun 

Ylläpitäjän nimeen! 

Ylistys Pyhälle kolminaisuudelle! Jumala on ääni ja elämä, Universumin Luoja, kaiken elämän 

Lähde, jolle enkelit laulavat; ihmisen tuntemien ja ihmiselle tuntemattomien mysteerien 

ihmeellinen valo ja kaikessa oleva elämä.  

(Hildegaard Bingeniläinen, 1200-luvulta) 

Esilukija1: Me kokoonnumme Jumalan kasvojen eteen, 

Seurakunta: Hän on rakkauden yhteisö. 

E: Me kokoonnumme Pelastajan nimessä 

S: Hän parantaa kaiken luodun 

E: Me kokoonnumme Elämän antajan läsnäolossa 

S: Hän synnyttää uutta elämää ja uudistaa sen. 

 

Laulu  

(Laulakaa laulu, joka ylistää Jumalaa Luojana. Jos mahdollista, etsikää laulu, joka yhdistää kaikki 

osallistuvat traditiot.) 

Psalmi 104 

E: Ylistä Herraa, minun sieluni! 

  S: Kaikki luotusi tarkkaavat sinua,  

                                                      
1 Alkutekstissä Esilukijan kohdalla on ”One” ja seurakunnan kohdalla ”Many”, jotka on hankala kääntää luontevasti 
suomeksi. Ajatus on kuitenkin, että yksi ääni ja monet äänet vuorottelevat. Esilukijan ei tarvitse olla työntekijä, eikä 
hänen tarvitse sijoittua erilleen muista. Kaikkien ei tarvitse osallistua yhteen ääneen lukemiseen, jos eivät halua. 
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  ja odottavat ruokaansa ajallaan. 

  Kun avaat kätesi, kaikki tulevat ravituiksi. 

E: Sinä panit kuun jakamaan aikaa, 

  ja aurinko tietää laskemisensa hetken. 

  Sinä lähetät pimeyden, ja tulee yö, 

  ja metsän eläimet hiipivät esiin. 

S: Kaikki luotusi tarkkaavat sinua,  

  ja odottavat ruokaansa ajallaan. 

  Kun avaat kätesi, kaikki tulevat ravituiksi. 

  E: Nuoret leijonat karjuvat saalistaan, 

  pyytävät ruokaansa Jumalalta. 

  Kun aurinko nousee, ne piiloutuvat 

  ja palaavat luoliinsa levolle. 

  Mutta ihminen lähtee askartensa ääreen 

  ja tekee työtään, kunnes on ilta. 

S: Kaikki luotusi tarkkaavat sinua,  

  ja odottavat ruokaansa ajallaan. 

  Kun avaat kätesi, kaikki tulevat ravituiksi. 

  E: Sinä asetit rajat, joita vedet eivät ylitä, 
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  eivätkä ne enää palaa peittämään maata. 

  Vuorten rinteille sinä puhkaisit lähteet, 

  vedet juoksevat puroina ja virtaavat laaksoissa. 

  Ne juottavat kaikki maan eläimet, 

  villiaasikin saa sammuttaa janonsa. 

S: Kaikki luotusi tarkkaavat sinua,  

  ja odottavat ruokaansa ajallaan. 

  Kun avaat kätesi, kaikki tulevat ravituiksi. 

  E: Sinä kasvatat ruohon karjaa varten 

  ja maan kasvit ihmisen viljeltäviksi, 

  että hän saisi leipänsä maasta. 

  Sinä kasvatat viinin ihmisen iloksi, 

  öljyn hänen kasvojansa kaunistamaan 

  ja leivän hänen ruumiinsa voimaksi. 

S: Kaikki luotusi tarkkaavat sinua,  

  ja odottavat ruokaansa ajallaan. 

  Kun avaat kätesi, kaikki tulevat ravituiksi. 

E: Maa kantaa sinun töittesi hedelmää. 

S: Kaikki luotusi tarkkaavat sinua,  
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  ja odottavat ruokaansa ajallaan. 

  Kun avaat kätesi, kaikki tulevat ravituiksi. 

Kaikki: Olkoon Herran kunnia ikuinen! 

Synnintunnustus 

Me ylistämme sinua Jumala, maasta, joka ylläpitää elämää. Planetaaristen syklien, päivien ja 

vuodenaikojen, uudistumisen ja kasvun kautta sinä avaat kätesi antaaksesi kaikelle luodulle ruoan 

ajallaan. Viisaudessasi Sinä annoit sapatin maalle lepoa varten. Mutta nykyinen elämäntapamme 

ylittää planeetan kantokyvyn. Kasvun tarpeemme, ja päättymätön tuotannon ja kuluttamisen 

kehämme kuluttaa loppuun maailmamme. Metsät katoavat, pintamaa rapautuu, niityt häviävät, 

aavikot laajenevat, meret happamoituvat, myrskyt voimistuvat. Ihmisten ja eläinten on paettava 

turvallisuutensa takia. Me emme ole antaneet maan pyhittää lepopäivää, eikä maa pysty 

uusiutumaan. Ja siksi me tunnustamme. 

Armon ja oikeuden Jumala. 

E: Sinä sanot meille, että maan on levättävä, vapaana tuottamisen vaatimuksesta. 

S: Me tunnustamme halumme kasvattaa maan tuottavuutta yli sen rajojen, ja halumme vaatia 

jatkuvasti lisää. 

E: Sinä kutsut meitä pitämään taukoa kylvämisestä, harventamisesta ja niittämisestä, jotka 

rapauttavat maata. 

S: Me tunnustamme ylettömän ruoan ja energian kuluttamisemme. 

E: Sinä vakuutat meille, että maan sato ravitsee meidät 

S: Me tunnustamme uskonpuutteemme, joka saa meidät ajamaan maan sen kantokyvyn yli 

E: Sinä vakuutat meille, että turvallisuutemme syntyy siitä, että saamme tarpeeksi. 

S: Me tunnustamme, että emme osaa vastustaa jatkuvan kasvun myyttiä. 

E: Sinä sanot meille, ettei maata voi kylvää loputtomasti, koska maa on Sinun, niin kuin kaikki, mikä 

siinä kasvaa. 
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S: Me tunnustamme pitäneemme luomakuntaa itsestäänselvyytenä emmekä lahjana. 

E: Sinä käsket meitä jättämään riittävästi hedelmiä köynnöksiin ja niityille ravitsemaan 

naapurimme, eläimet ja maan itsessään. 

S: Me tunnustamme epäonnistumisemme, emme ole jakaneet sitä, mitä olemme maasta 

saaneet. 

E: Sinä kutsut meitä kohtuuteen ja oikeudenmukaisuuteen 

S: Me tunnustamme uskonpuutteemme, emme ole rakastaneet sinua koko sydämestämme, 

voimastamme ja mielestämme, emmekä inhimillisiä emmekä ei-inhimillisiä lähimmäisiämme 

niin kuin itseämme. 

E: Päästä meidät pelosta ja epäluottamuksesta. 

S: ja vapauta meidät unelmoimaan elämästä sovinnossa maan ja kaiken luodun kanssa, 

Jeesuksen Kristuksen Hyvän sanoman kautta, jonka nimessä rukoilemme. 

E: Henki auttaa meitä heikkoudessamme, koska me emme osaa rukoilla niin kuin meidän pitäisi, 
mutta tosi Henki rukoilee puolestamme sanattomin huokauksin. Ja Jumala, joka tutkii sydämet, 
tietää mitä Henki tarkoittaa, sillä Henki puhuu Jumalan tahdon mukaisesti pyhien puolesta. (Room. 
8: 26-27) 

S: Aamen.  

(Muokattu Luterilaiselta maailmanliitolta) 

 

Raamatunluku, jota voi seurata puhe tai osallistava pohdiskelu 

Valitse teksti tämän aineiston temaattisista lukukappaleista, tai jokin muu sopiva raamatunteksti, 

joka liittyy paikalliseen kontekstiin.  

Laulu 

Laulakaa laulu, joka ylistää Jumalaa Luojana. Jos mahdollista, etsikää laulu, joka yhdistää kaikki 

osallistuvat traditiot. 

Uskontunnustus 

E: Me kuulumme Luojalle, jonka kuviksi meidät kaikki on luotu. 

S: Jumalassa me hengitämme, Jumalassa elämme, Jumalassa jaamme koko luomakunnan 

elämän. 
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E: Me kuulumme Jeesukselle Kristukselle, tosi Jumalan ja tosi ihmisyyden kuvalle. 

S: Hänessä Jumala hengittää, Hänessä Jumala elää, Hänen kauttaan me olemme sovitetut. 

E: Me kuulumme Pyhälle Hengelle, joka antaa meille uutta elämää ja vahvistaa uskoamme. 

S: Hengessä rakkaus hengittää, Hengessä totuus elää, Jumalan Henki liikuttaa meitä. 

E: Me kuulumme Pyhälle kolminaisuudelle, joka on yksi kaikessa ja Kolme Yhdessä. 

S: Jumalassa meidät on luotu, Kristuksessa meidät on pelastettu, Hengessä me olemme yhtä.  

(Per Harling) 

Kolehti 

Voit halutessanne kerätä kolehdin erityiseen projektiin tai palveluun, joka edistää ekologista 

uudistumista tai ilmasto-oikeudenmukaisuutta, tai voitte tuoda esille paikallisia taimia, eläimiä 

alueeltanne herättämään tietoisuutta levosta, jota paikallisesti tarvitaan. 

Esirukous 

E: Me rukoilemme kiittäen Äiti maata, johon kaikki elämä juurtuu, veli Aurinkoa, jonka energia 

uhkuu elämää, sisar Vettä, joka ruokki ja uudistaa meidät, ja kaikkea luotua ympärillämme, jonka 

kanssa elämme, ja jota meidät on kutsuttu varjelemaan.  

S: Valaise sydämemme ja pysy maailmasi kanssa. 

E: Kaikkivaltias Jumala, sinä olet läsnä koko universumissa ja pienimmässäkin olennossa. Syleilet 

lempeydelläsi kaikkea olevaa. Vuodata päällemme rakkautesi voima, niin että me voimme suojella 

elämää ja kauneutta. Täytä meidät rauhalla, niin että voimme elää sisarina ja veljinä, 

vahingoittamatta ketään. Luova Henki, 

S: Valaise sydämemme ja pysy maailmasi kanssa. 

E: Oi köyhien Jumala, auta meitä pelastamaan tämän maailman syrjityt ja unohdetut, sinun 

silmissäsi arvokkaat. Paranna elämämme, niin että osaisimme suojella maailmaa riistämisen sijaan, 

että osaisimme kylvää kauneutta saastuttamisen ja tuhoamisen sijaan. Kosketa heidän sydämiään, 

jotka tavoittelevat pelkkää hyötyä köyhien ja maailman kustannuksella. Luova Henki, 

S: Valaise sydämemme ja pysy maailmasi kanssa. 
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E: Opeta meitä huomaamaan kaiken elävän arvo, täytä meidät kunnioituksella ja palvonnalla, niin 

että ymmärrämme olevamme syvästi yhteydessä kaiken luodun kanssa matkallamme kohti sinun 

iankaikkista valoasi. Luova Henki, 

S: Valaise sydämemme ja pysy maailmasi kanssa. 

E: Kuule myötätunnon huutomme, jonka COVID-19 pandemia on herättänyt, paranna 

maailmamme ja kaikki luotu. Täytä sydämemme pyhällä mielikuvituksella, niin että nousemme ja 

vapaudumme tuotannon ja kulutuksen pakosta ja löydämme oikeudenmukaisen ja kestävän tavan 

elää, niin että kaikilla on tarpeeksi ja kaikki voivat palautua. 

S: Valaise sydämemme ja pysy maailmasi kanssa. 

E: Tänä Luomakunnan aikana me pyydämme rohkeutta antaa lepopäivä planeetallemme. Vahvista 

meitä uskossa ja luottamuksessa sinun johdatukseesi. Innosta meitä jakamaan se, mitä olemme 

saaneet. Opeta meitä tyytymään siihen, mikä on tarpeeksi. Ja kun julistamme Maan riemuvuotta, 

lähetä Pyhä Henkesi uudistamaan luomakunnan kasvot.  

S: Valaise sydämemme ja pysy maailmasi kanssa. 

E: Me kiitämme siitä, että olet kanssamme joka päivä. Me rukoilemme, rohkaise meitä 

taistelussamme oikeuden, rakkauden ja rauhan puolesta. Luova Henki, 

S: Valaise sydämemme ja pysy maailmasi kanssa. Aamen. 

(muokattu Paavi Fransiskuksen rukouksesta maailman puolesta, Laudato Si) 

Isä meidän 

Siunaus 

Jumala, joka synnytti luomakunnan tanssin, joka ihasteli kedon liljoja ja joka muuttaa kaaoksen 

järjestykseksi, johtakoon meitä muuttamaan elämämme ja kirkkomme. Huomataksemme Jumalan 

kunnian kaikessa luodussa.  (CTBI Eco-Congregation Programme) 
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Liitä Luomakunnan aika pyhäpäivän jumalanpalveluksiin 
 

Voit pitää saarnan Luomakunnan ajasta tai liittää teemat jumalanpalveluksen rukouksiin. 

Seuraavat ideat voivat auttaa laatimaan saarnaa tai rukouksia. Jokaisella viikolla on oma 

teemansa. Raamatuntekstit Vanhasta testamentista, psalmeista, Uudesta testamentin kirjeistä ja 

evankeliumeista on listattu tähän, samassa yhteydessä on yhteenveto siitä, miten ne liittyvät 

teemaan. Kaikkia näitä, tai joitakin voidaan käyttää Luomakunnan aikana. Lisää ideoita löytyy 

osoitteesta: http://sustainable-preaching.org 

 

Päivä Tekstit Teema 

6. syyskuuta, 2020  

14. sunnuntai helluntaista – 
Season of Creation 1 

I Lukukappale: 2. Moos 12:1-14  
Psalmi 149 
II Lukukappale: Room. 13:8-14 
Evankeliumi: Matt 18:15-20  

Suurin käsky, rakasta 
lähimmäistäsi 

13. syyskuuta, 2020  

15. sunnuntai helluntaista – 
Season of Creation 2  

I lukukappale: 2. Moos 14:19–31 
tai Siirak 27:30-28:9 
Psalmi 114 
II lukukappale: Room. 14:1–12  
Evankeliumi: Matteus 18:21–35  

Yhteisen suojeleminen 

20. syyskuuta, 2020  

16. sunnuntai helluntaista– 
Season of Creation 3  

I lukukappale: 2. Moos 16:2-15 
tai Jesaja 55:6-9 
Psalmi: 105:1-6, 37-45 
II lukukapale: Fil. 1:21-30 
Evankeliumi: Matteus 20:1-16 

Meillä saamme 
tarpeeseemme, emme 
ahneuteemme 

27. syyskuuta, 2020 

17. sunnuntai helluntaista – 

Season of Creation 4 

I lukukappale: 2. Moos 17:1–7 
tai Hesekiel 18:25-28 
Psalmi 78:1–4,12–16 
II lukukappale: Fil. 2:1–13 
Evankeliumi: Matteus 21:23–32  

Vesi lahjana 

4. lokakuuta 2020 

Pyhän Fransiskuksen päivä 

I lukukappale: Psalmi 148:7-14  
Psalmi 121 
II lukukappale: Gal. 6:14-18 
Evankeliumi: Matteus 11:25-30  

Luomakuntahengellisyys 

 

  

http://sustainable-preaching.org/
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Raamattutyöskentely 
Lue Jesaja 65: 17-25 ”Uusi maa” 

Mitkä asiat tässä tekstissä liittyvät köyhyyteen, epäoikeudenmukaisuuteen ja luomakuntaan?  

Jaa kokemuksiasi näihin teemoihin liittyvistä tapahtumista elämässäsi. 

Mikä on sinun visioisi Uudesta (uudistetusta) maasta? 

 

Päätösrukous 
Sinä tarvitsit käsiäni voidaksesi käyttää niitä työhösi.  

Annoin ne hetkeksi, mutta vedin ne pois, koska työ oli vaikeaa. 

Sinä tarvitsit suutani voidaksesi puhua epäoikeudenmukaisuuksista. 

Minä annoin kuiskauksen, ettei minua voitaisi syyttää. 

Sinä tarvitsit elämäni voidaksesi tehdä työtäsi minun kauttani. 

Minä annoin pienen osan, etten olisi sitoutunut liiaksi. 

Herra, anna anteeksi laskelmoidut yritykseni palvella sinua  

vain silloin kun se on minusta mukavaa, vain siellä missä se on turvallista, ja vain heidän 

kohdallaan, jotka tekevät sen helpoksi. 

Herra, anna anteeksi, uudista minut, paranna minut, ravitse minut, vahvista minut, lähetä minut 

rauhan ja oikeudenmukaisuuden välikappaleena, niin että minä voisin ottaa vakavasti palvelevan 

johtajuuden. 

Aamen.  

(Joe Seramane, Christian Aid LIfelines, Etelä-Afrikka) 
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Järjestä luomakuntakävely tai pyhiinvaellus 
Voit järjestää kontemplatiivisen kävelyn ulkona, jonka aikana meditoidaan Jumalan luomisen 

lahjaa ja pyrkimystämme syvempään yhteyteen kaiken elämän kanssa. Tämä voidaan toteuttaa 

”Via Creatio” tai ”Luomakunta” -kävelynä, jossa meditoidaan seitsemän luomisen päivän asemilla. 

Voidaan myös järjestää pyhiinvaellus ekologisesti tärkeälle paikalle tai rukoilla ekologisteemaisten 

raamatunkohtien tai rukouksien avulla (kuten luomakuntarosario: 

https://drive.google.com/file/d/1X53spMlbd7pasdkw-xIALTPoPKPKSk8p/view) kuljettaessa. 

Pyhiinvaellus voi myös huipentua rukoushetkeen tai Maan katseluun. 

Laajenna paikallista ymmärrystä Maan katselun avulla 
Ignatiaaninen Katselu on tapa tutkia jotakin ja olla rukoilevan ihmettelyn tilassa. Kysymysten 

kautta sinua kutsutaan pohtimaan Jumalan läsnäoloa ja hyvyyttä, jossa sinäkin olet. Tämän 

Luomakunnan ajan aikana voit hiljentyä paikallisen ympäristön äärellä. Voit tehdä tämän 

harjoituksen yksin tai ryhmässä.  

Valitse sopiva paikka hiljentymiseen. Metsä. Joki. Katu, jonka lähellä on luontoa. Kaupunginpuisto. 

Pelto. Kukkula. Etsi sopiva paikka, jossa voit levätä. Hiljenny tavalla, joka on sinulle luonteva. Kutsu 

Pyhä Viisaus avaamaan sydämesi silmät. Kun olet valmis, voit pohtia seuraavia kysymyksiä.  

1. Tule tietoiseksi Jumalan läsnäolosta paikassa, jossa rukoilet 

Miten Jumala on läsnä täällä? Miten kaikki ympärilläsi näkemäsi elämä heijastaa Jumalan 

Henkeä? Miltä tuntuu, kun ajattelet, että Pyhä Henki on täyttänyt tämän paikan 

ikuisuuksien ajan, jokaisessa luodussa, joka on ollut täällä aikojen alusta, on täällä nyt 

kanssasi ja on täällä tulevaisuudessa muitten luotujen kanssa? Miltä tuntuu, kun ajattelet, 

että sinä, luotu, kuulut tähän paikkaan, olet luotu samasta hiilestä, hengität samaa ilmaa, 

saat ravinnon samoista sykleistä ja elämänprosesseista ja elät samasta Luojan Hengestä?  

2. Pohdi paikan ekologisia syklejä kiitollisuudella siitä, mitä kaikkea ne tuottavat 

Mitä ravinteiden kiertoa tämä paikka tukee? Onko tämä valuma-alue, joka suodattaa 

vettä? Onko tämä metsä, joka sitoo ravinteita? Onko tämä niitty tai pelto, joka sitoo 

typpeä? Onko tämä vihreä ympäristö, joka sitoo hiilidioksidia ja puhdistaa ilmaa? Mitkä 

kasvit, eläimet, mikrobit ja mineraalit saavat suojansa täällä? Miten ne palvelevat 

olemassaolollaan koko maapalloa? Anna kiitollisuuden kaikesta tämän paikan tarjoamasta 

täyttää sinut. 

https://drive.google.com/file/d/1X53spMlbd7pasdkw-xIALTPoPKPKSk8p/view
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3. Kiinnitä huomiosi siihen, mitä tunnet, kun mietit tämän paikan haurautta ja terveyttä 

Onko ekosysteemi terve? Mikä uhkaa tämän ekosysteemin tasapainoa? Mitkä ovat avaimia 

tasapainon ylläpitämiseen? Mitä ekologista lokeroa ja moninaisuutta pitää suojella, jotta 

tämän paikan elinympäristön terveys säilyy? Mitkä tekijät uhkaavat tämän ekosysteemin 

tasapainoa? Mitä tunnet, kun ajattelet elämän haurautta, joka on sidoksissa tämän paikan 

terveyteen? Mikä on sinun panoksesi tasapainon säilyttämiseksi? 

4. Valitse jokin asia tässä paikassa ja rukoile sen puolesta, sille lepoa ja uudistumista 

Kun ajattelet millä tavoin tämä paikka on stressattu, mitä se tarvitsee levätäkseen, 

palautuakseen ja uudistuakseen? Mitä pitää suojella, jotta paikka voi parantua? Mitä pitää 

palauttaa ennalleen? Rukoile paikan puolesta ja viisautta sen suojelemiseen. 

5. Pohdi omaa vastaustasi. Miten voit edistää tämän paikan lepoa? 

Miten identifioit itsesi suhteessa tähän paikaan? Mitä olet oivaltanut siitä, mitä tämän 

paikan suojelu edellyttää? Mikä on myötätunnon tekosi, joka edistää tämän paikan 

suojelua? 
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