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4. Rakasta minua!
Yhä luominen jatkuu täällä, joka kevät puhkeaa vihreys ja kesän lämpö kasvattaa marjat ja sienet.

Syksyn valossa auringonloisteen väri tervehtii puiden lehdissä ja talvella on hiljaisuus, kun maa

nukkuu valkean lumen alla. Öisin tähdet heijastavat kaukaisen valonsa kimmeltäviin männyn

neulasiin ja päivisin aurinko herättää metsän elämään ja riemuitsemaan!

Taivaan Herra, Sinä olet aurinkoni. Sinä valaiset ja kirkastat sieluni niinkuin aurinko valaisee

kasvit joka aamu. Minä antaudun sinun rakkaudellesi. Avaan sydämeni Sinulle niinkuin

kukkien terälehdet avautuvat valolle.

Otan vastaan rakkautesi ja lämpösi. Otan vastaan taivaallisen valosi.

Sydämeni on pian kukkuroillaan kristallin kirkasta vettä, joka on lähtöisin Sinun ikuisesta

lähteestäsi! Aamen.

3. Vahvista minua!
Puut ovat ystäviämme, kannot kavereita ja kukat sisaria. Pöllöt näkevät meidät, talitintit seuraavat

askeliamme, suuri kuusi kuuntelee meitä. Sade pesee surumme ja aurinko valaisee kasvomme. Me

kuulumme luojan luomien veljeskuntaan!

Armollinen Jumala, anna minunkin olla elinvoimainen kuin puu, terve ja voimakas.

Pidä jalkani syvällä maassa niin kuin juuret sitovat puun maahan ja imevät ravinnon maan

helmasta. Kohota pääni kohti sinistä taivasta niinkuin puun latva kurkottaa kohti auringon

valoa. Suo minulle voimaa kestää maailman myrskyissä, jotta voin taipua nöyrästi

katkeamatta kesken matkani. Aamen.

5. Yhteys
Metsä elää minussa ja minä elän metsässä. Metsä hengittää ja minä hengitän. Hengitän metsän

sisääni ja metsä ottaa minun hengitykseni vastaan. Mikä ihmeellinen yhteys ihmisen ja luonnon

välillä! Me elämme samaa sykettä, sama luonnon voima virtaa meissä!

Luovun vastustamisesta. Annan kaiken tapahtua; annan elämän virrata ja olla minussa.

Lähde avautuu, kun hiljenen Jumalan voiman äärellä.

En enää laula vaan minussa lauletaan, en enää soita, vaan minussa soitetaan.

Tapahtukoon Sinun tahtosi! Olkoon ruumiini Sinun temppelisi. Olkoon sieluni Sinun

maalauksesi. Olkoon henkeni Sinun henkeäsi. Näin tapahtukoon! Aamen!

6. Rauha
Luonto taistelee mutta rauha laskeutuu taistelun jälkeen. Tuuli tyyntyy, pilvet väistyvät, metsän

pauhu hiljenee. On rauha ja hiljaisuus. On ikuisen hiljaisuuden ääni. On metsän siimeksessä

rauhan hetki.

Minä olen hiljentynyt suuren voiman äärelle. Tunnen Jumalan läsnäolon enkä vastusta enkä

kaipaa. Minä olen rauha, minussa elää maailman rauha ja tunnen ikuisuuden elävän ajassa.

Aamen.

7. Kiitos
Luonto jatkaa elämäänsä, oravat kisailevat, kävyt putoavat ja kasvu jatkuu hiljaisena virtana.

Kiitollisena astun takaisin ihmisten pariin tietäen, että milloin tahansa voin palata taas metsään

parantavan luonnon ja Jumalan voiman äärelle.

Jumala on minussa ja minä olen Jumalassa. Kiitos soi sielussani kaikesta, jonka koin ja jota

sydämessäni nyt säilytän. Puhtain mielin ja ruumis täynnä iloista voimaa jatkan matkaani .

Aamen.

2. Puhdista minut!
Metsän Jumala antoi ihmiselle hallittavaksi. Jotta ihminen sitä rakkaudella ja ilolla hoitaisi ja saisi

näin elantonsa, puut taloonsa ja marjat pöytäänsä.

Hyvä Jumala, Sinun metsäsi parantaa minua. Tunnen kuinka mielen levottumuus häipyy

kuusien juurille ja kuinka koivujen oksat pyyhkivät tahrat, jotka maailma minuun tartutti.

Hengitän ulos vanhan ja vieraan, annan metsän puhdistaa minut viimeistä solua myöden.

Päästän irti pelosta ja ahdistuksesta, luovutan ne Luojan puiden käsivarsille.

Kiitän metsää, Kaikkivaltiaan luomusta! Aamen.

1. Luomistyön äärellä
Jumala loi taivaan ja maan. Kivet ja kasvit hän loi ja eläimet. Viimeisenä loi ihmisen, omaksi

kuvakseen.

Rakas Jumala. Kiitän tästä metsästä, sen kasveista ja eläimistä ja kivistä. Siunaa kaikkia tätä

polkua kulkevia. Ota meidät suojelukseesi, opasta meitä hiljentymään ja kuuntelemaan

itseämme ja sitä äänetöntä sinfoniaa, jota metsä soittaa. Anna meidän tuntea läsnäolosi tässä

kauniissa pyhäkössä. Aamen.

Tervetuloa Teivaanmäen hiljentymispolulle!

Luonto ja hengellisyys yhdistyvät Teivaanmäen hiljentymispolulla. Seitsemän 

rukoustaulun merkkaama retriitti kulkee komeissa maisemissa Salpausselän 

reunalla. Se on toteutettu Lahden seurakuntayhtymän ja Lahden seudun 

ympäristöpalveluiden yhteistyön tuloksena vuonna 2012. 


