
Luomakunnan aika 1.9.-4.10.2019

Vanha testamentti A Vanha testamentti B Psalmi A Psalmi B Uusi testamentti Evankeliumi

Jeremia 2: 4-13 Sananlaskut 25: 6-7 Psalmi 81:1,10-16 Psalmi 112 Heprealaiskirje 13: 1-8, 15-16 Luukas 14: 1, 7-14

Teksti puhuu siitä, kuinka 
Jumala suojeli israelilaisia 
heidän vaeltaessaan 
erämaassa, ja siitä kuinka he 
unohtivat Jumalan, ja 
laittoivat toivonsa särkyviin 
säiliöihin, jotka eivät pidä 
vettä. Sama tulee esiin 
nykypäivän materialismina ja 
taloudellisen kasvun 
epäjumalanpalvontana ja 
siinä miten niitämme 
kylvämäämme 
ilmastonmuutoksessa, 
biodiversiteetin katoamisessa 
ja maaperän saastumisessa.

Raamatunkohta vertautuu 
Jeremiaan kirjan 2. lukuun. 
Huomaa, miten Jumalan 
siunaus näkyy luomakunnan 
lahjoissa – parasta vehnää ja 
kalliosta hunajaa.

Keskinäiseen rakkauteen kuuluu 
vieraanvaraisuus muukalaisia, kuten 
maahanmuuttajia ja 
ilmastopakolaisia kohtaan sekä 
elämän pitäminen vapaana rahan 
rakastamisesta maailmassa, jossa 
epätasa-arvoisuus kasvaa ja 
materialismi on juurisyy monille 
ekologisille ongelmille. Uhri, jota 
Jumala toivoo meiltä, on se, että 
jaamme omastamme.

Jokaisella Luomakunnan ajan viikolla on oma teemansa. Seuraavia raamatunkohtia ja pohdintoja voidaan käyttää Luomakunnan aikana:

Syyskuun 1. – 11. su helluntaista



Vanha testamentti A Vanha testamentti B Psalmi A Psalmi B Uusi testamentti Evankeliumi

Jeremia 18:1-11 5. Mooseksen kirja 30: 15-20 Psalmi 139:1-5, 12-18 Psalmi 1 Kirje Filemonille 1-21 Luukas 14:25-33

Jumala savenvalajana voi 
rikkoa ja rakentaa 
kansakuntia. Mitä Jumala 
tekee tänään ihmisen 
aiheuttaman ekokatastrofin 
keskellä elävässä 
maailmassa? Missä kohdin 
kansojemme pitää tulla 
rikotuiksi ja 
uudelleenmuovatuiksi?

Valitkaa elämä! Huomaa kuinka 
luontoa, taivasta ja maata 
kutsutaan todistajiksi. Huomaa 
myös, miten suhde Jumalan kanssa 
on sidottu yhteen elämäntavan 
kanssa – Jumalan tien kulkemiseen 
sisältyy syvästi ekologinen puoli.

Jumalan henkilökohtaista 
huolenpitoa kuvataan rikkaalla 
kutomisen ja punomisen 
vertauskuvalla. Meidän täytyy 
ottaa tämä todesta, yhtä lailla 
koskemaan itseämme kuin 
kaikkia ilmastonmuutoksen 
uhreja ja ruoan ja veden 
puutteesta kärsiviä.

Veden äärelle istutettu puu 
on ihana vertauskuva Jumalan 
Sanaan juurtumisesta, mutta 
se on myös esimerkki siitä, 
kuinka kirjoituksissa tavataan 
käyttää luontoa esimerkkinä 
Jumalan toiminnasta. Tämän 
tyyppiset kuvat (samoin kuin 
Jeesuksen vertaukset) 
avautuvat vain, jos olemme 
syvästi ja jokapäiväisesti 
juurtuneet luomakunnan 
rakenteeseen ja rytmiin.

Jeesuksen seuraaminen 
merkitsee ristin kantamista ja 
kaikesta luopumista. Mitä tämä 
merkitsee, kun elää 
kulutusyhteiskunnassa, jossa 
arvo mitataan omaisuudessa, 
että kaikesta pitäisi luopua? 
Pitääkö kehotus ottaa 
kirjaimellisesti vai tarkoittaako 
se näkökulman vaihtamista 
materiaalisista asioista 
toisenlaiseen elämään – 
vähempään kulutukseen, 
yksinkertaisempaan ja 
anteliaampaan elämään, jossa 
tunnistetaan kaikki Jumalan 
lahjana, joka on tarkoitettu 
jaettavaksi ja jossa ei tavoitella 
asioita luomakunnan 
kustannuksella?

Syyskuun 8. – 13 su helluntaista



Vanha testamentti A Vanha testamentti B Psalmi A Psalmi B Uusi testamentti Evankeliumi

Jeremia 4:11-12, 22-28 2. Mooseksen kirja 32:7-14 Psalmi 14 Psalmi 51:3-13 Ensimmäinen kirje Timoteukselle 1: 
12-17

Luukas 15:1-12

Jumalan tuomitsee ihmisen 
synnit, jotka nähdään nyt 
luomakunnan valittaessa,  
synnin, joka aiheuttaa 
biodiversiteetin häviämistä ja 
autioitumista. Pitäisikö 
meidän nähdä tämän päivän 
kriisit Jumalan tuomiona vai 
sen niittämisenä, mitä 
olemme kylväneet 
ylikulutuksella, jätteillä ja 
ahneudella? Huomaa, että 
toivon lupaukset ylittävät 
tuomion, kuten aina 
kirjoituksissa. Tämä on 
tärkeää tänään, kun moni on 
menettänyt toivonsa 
maailman suhteen.

Ihmiset elävät kuin mitään 
Jumalaa ei olisi, käytännön 
ateisteina, tämä elämäntapa 
liittyy myös nykypäivän 
idoleihin, kulutukseen ja 
materialismiin. Huomaa, 
kuinka Jumalan sydän on 
köyhiä lähellä. Miten voimme 
tuoda esiin Jumalan 
todellisuuden siinä, miten 
pidämme huolta heistä, jotka 
elävät marginaaleissa?

Daavidin voimallinen rukous 
on parannuksen tekemistä 
hänen murhattuaan Uriahin ja 
tehtyään aviorikoksen 
Matseban kanssa. Se voidaan 
nähdä myös ahneutemme, 
haaskauksemme ja väärien 
johtajien seuraamisen 
valituslauluna. Ne ovat 
hiljentäneet luomakunnan 
ylistyksen.

Jeesuksen ja taivaan ilo 
jokaisesta kääntyneestä 
syntisestä. Juhla, erityisesti 
kadonneen kolikon löytyessä, 
ylittää mittasuhteiltaan sen mitä 
on löytynyt, mutta kuvastaa 
Jumalan valtakunnan luonnetta. 
Kun kannamme huolta köyhistä 
ja tästä planeetasta, emme saa 
unohtaa evankeliumin ydintä, 
sitä, että me itse kukin 
tarvitsemme muuttavaa 
hyväksyntää ja anteeksiantoa, 
jota Jumala tarjoaa meille 
Kristuksessa.

Syyskuun 15. – 14. su helluntaista



Vanha testamentti A Vanha testamentti B Psalmi A Psalmi B Uusi testamentti Evankeliumi

Jeremia 8: 18-9:1 Aamos 8:4-7
Psalmi 79:1-9 Psalmi 113 1 kirje Timoteukselle 2:1-7 Luukas 16:1-13

Teksti on sydämeenkäyvä 
valitus Jumalan lasten 
puolesta. Se summaa, miltä 
ilmastonmuutoksen uhreista 
saattaa tuntua: »Sadonkorjuu 
on ohi, kesä on mennyt, 
mutta me emme ole saaneet 
apua!» Jos aiomme muuttua 
ja vastata Jumalan kutsuun ja 
tämän päivän kriiseihin, 
meidän pitää oppia 
valittamaan ja suremaan ja 
tuntea, miten Pyhä Henki 
valittaa yhdessä 
luomakunnan kanssa.

Vahvoja sanoja köyhien ja 
tarvitsevien sortajia vastaan. 
Voimme soveltaa tätä monella 
tasolla: valtioihin, jotka kuljettavat 
jätteitään toisiin maihin, 
saastuttavaan teollisuuteen, 
suuriin yhtiöihin, jotka riistävät 
työntekijöitä ja tuhoavat 
luomakunnan kauneutta, meihin 
itseemme, kun käyttäydymme 
ajattelemattomasti, itsekkäästi, 
ahneesti ja haaskaamme 
luonnonvaroja.

Teksti ylistää Jumalaa, joka 
hallitsee kaikkia luomakunnan 
rakenteita ja rytmiä ja joka 
huolehtii erityisellä tavalla 
köyhistä ja heikoista.

Kristus on kaiken Jumalan tahdon 
keskiössä, ja siinä keskiössä meitä 
kutsutaan rukoilemaan erityisesti 
vallanpitäjien ja päättäjien puolesta. 
Miten tämän tulisi vaikuttaa omaan 
rukoukseemme massiivisen 
epäoikeudenmukaisuuden, epätasa-
arvon ja jatkuvan Jumalan 
luomakunnan tuhoamisen keskellä? 
Jos voimme äänestää vaaleissa, 
joissa johtajamme valitaan, 
minkälaisien periaatteiden mukaan 
evankeliumi kehottaa meitä 
tekemään äänestyspäätöksiä?

Vertaus epärehellisestä 
palvelijasta on vaikea ja 
kommentaarit tulkitsevat sitä 
eri tavoin. Se mikä on selvää, on 
Jeesuksen ilmoitus tekstin 
lopussa: ”Te ette voi palvella 
sekä Jumalaa että mammonaa.” 
Se on valtava haaste 
maailmalle, jossa rikkain 20% 
väestöstä kuluttaa 16-kertaisesti 
sen mitä köyhin 20%. Uskollinen 
palvelija, joka huolehtii toisen 
omaisuudesta vertautuu siihen, 
miten käytämme 
luonnonvaroja, koska koko 
maailma kuuluu Jumalalle.

Syyskuun 22. – 15 su helluntaista



Vanha testamentti A Vanha testamentti B Psalmi A Psalmi B Uusi testamentti Evankeliumi

Jeremia 32:1-3a, 6-15 Aamos 6: 1a, 4-7 Psalmi 91:1-6,14-16 Psalmi 146 Ensimmäinen kirje Timoteukselle 
6:6-19

Luukas 16:19-31

Jeremia ostaa pellon 
profeetallisena tekona, koska 
huolimatta kaoottisesta 
ympäristöstä luvassa on 
toiveikas tulevaisuus, jossa 
peltoja taas ostetaan ja 
myydään. Tämä haastaa 
sellaisen hengellisyyden, 
jonka mukaan meidän tulisi 
keskittyä taivaaseen ja 
unohtaa maalliset ongelmat. 
Meitä kutsutaan sijoittamaan 
aikaamme, työtämme ja 
rahaamme maahan 
(sosiaalisesti ja ekologisesti), 
johon Jumala on meidät 
istuttanut etsimään rauhaa, 
kaupungin tai kylän rauhaa ja 
hyvinvointia.

Aamos puhuu tuomiosta, joka 
kohtaa rikkaita ei vain heidän 
materiaalisen omaisuutensa takia, 
vaan sen takia, että he ovat 
unohtaneet kärsivät. Mitä vaaroja 
on levossa ja 
turvallisuudentunteessa, jos 
turvallisuutemme on taloissamme, 
säästöissämme ja 
vakuutuksissamme eikä 
Jumalassa?

Toivon psalmi, joka on 
kirjoitettu epätoivon keskellä. 
Miten nämä sanat sopivat 
nykytilanteeseen, 
ilmastopakolaisiin, 
biodiversiteetin häviämiseen 
ja epäoikeudenmukaisuuteen? 
Jumala kuvataan siipiensä 
suojaan kätkevänä. Jumala loi 
kaiken uskomattoman 
luonnon rikkauden, jonka 
näemme ympärillämme, mitä 
eliöt puhuvat meille Jumalan 
kuvina, ja miten?

Luottavainen teksti, 
luottamuksen arvoisen 
Jumalan ylistystä, hänen, joka 
on Luoja ja uskollinen 
ylläpitäjä, hänen, joka on 
oikeudenmukainen vainottuja, 
nälkäisiä, vangittuja, sokeita, 
maahanpainettuja, 
muukalaisia, orpoja ja leskiä 
kohtaan. Huomaa, että teksti 
on vastakohta 
individualistiselle ”Jeesus ja 
minä” -spiritualiteetille. Me 
luotamme Jumalaan pitkälti 
Jumalan luomistyön ja 
oikeudenmukaisuuden takia, 
emme sen takia, mitä tunteita 
Hän meissä herättää.

Voimallinen muistutus siitä, ettei 
meidän pidä laittaa toivoamme 
rahaan ja omaisuuteen vaan 
jumalallisiin lahjoihin, jotka tulevat 
esiin suhteissamme – Jumalan, 
ihmisten ja luomakunnan kanssa – 
sekä iankaikkisen elämän 
lahjaan.Huomaa, että rakkaus 
rahaan ja rikkauden tavoittelu on 
ongelman ydin, vaikka tämän 
päivän media ja loppumaton 
taloudellinen kasvu uskottelee 
meille, että raha ja terveys ovat 
vastaus tarpeisiimme. Voimmeko 
me, kirkkoina, oppia olemaan 
vastakulttuurisia ja kasvattaa 
tyytymisen kulttuuria ainaisen 
enemmän haluamisen sijaan? 
Osaammeko huomata, että me 
emme tuo maailmaan mitään, 
emmekä voi viedä mitään 
maailmasta, ja että Jumala (ei 
työmme tai taloutemme) antaa 
meille kaiken mitä tarvitsemme 
elääksemme kestävämmin ja 
kohtuullisemmin?

Kertomus rikkaasta miehestä ja 
Lasaruksesta on voimallinen 
varoitus siitä, että 
epäoikeudenmukaisuuden ja 
köyhyyden huomiotta 
jättäminen on yksi Jumalan 
huomiotta jättämisen muoto. 
Uskomme täytyy näkyä 
anteliaisuutena ja 
oikeudenmukaisuutena, muuten 
se on merkityksetöntä. Miten 
tämä kertomus elää tämän 
päivän tilanteessa ja globaalissa 
maailmassa, jossa köyhät ovat 
ovillamme ja rikkaiden 
elämäntapa pahentaa 
ilmastonmuutoksen vaikutuksia, 
metsien katoamista, ruoan ja 
vedenpuutetta ja maailman 
köyhien kuihtumista?

Syyskuun 29. – 16 su helluntaista


