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LUOMINEN

Kuva © taidegraafikko Kimmo Pälikkö

1. Kertomuksen taustatietoja
a) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin
(Kolmiyhteinen) Jumala loi maailman n. 6 000 vuotta sitten.
b) Vieraat termit
Ehtoo = ilta
2. Itse kertomus Raamatusta
1 Moos. 1:1–31, 2:1–3
Pyhä Raamattu, Jumalan oma Sana alkaa sanoilla: Alussa loi Jumala taivaan ja
maan. Maa oli autio ja tyhjä, ja pimeys oli syvyyden päällä, ja Jumalan Henki
liikkui vetten päällä.
1. päivä:

Jumala sanoi: "Tulkoon valkeus." Ja valkeus tuli. Jumala näki, että valkeus oli
hyvä; ja Jumala erotti valkeuden pimeydestä. Jumala kutsui valkeuden
päiväksi, ja pimeyden hän kutsui yöksi. Ja tuli ehtoo, ja tuli aamu,
ensimmäinen päivä.
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2. päivä:

Jumala sanoi: "Tulkoon taivaanvahvuus vetten välille erottamaan vedet
vesistä." Jumala teki taivaanvahvuuden ja erotti vedet, jotka olivat
taivaanvahvuuden alla, vesistä, jotka olivat taivaanvahvuuden päällä; ja
tapahtui niin. Jumala kutsui vahvuuden taivaaksi. Ja tuli ehtoo, ja tuli aamu,
toinen päivä.

3. päivä:

Jumala sanoi: "Kokoontukoot vedet, jotka ovat taivaan alla, yhteen paikkaan,
niin että kuiva tulee näkyviin." Ja tapahtui niin. Jumala kutsui kuivan maaksi,
ja paikan, mihin vedet olivat kokoontuneet, hän kutsui mereksi. Ja Jumala
näki, että se oli hyvä. Jumala sanoi: "Kasvakoon maa vihantaa, ruohoja, jotka
tekevät siementä, ja hedelmäpuita, jotka lajiensa mukaan kantavat maan
päällä hedelmää, jossa niiden siemen on." Ja tapahtui niin: maa tuotti
vihantaa, ruohoja, jotka tekivät siementä lajiensa mukaan, ja puita, jotka
lajiensa mukaan kantoivat hedelmää, jossa niiden siemen oli. Ja Jumala näki,
että se oli hyvä. Tuli ehtoo, ja tuli aamu, kolmas päivä.

4. päivä:

Jumala sanoi: "Tulkoot valot taivaanvahvuuteen erottamaan päivää yöstä, ja
olkoot ne merkkeinä osoittamassa aikoja, päiviä ja vuosia, ja olkoot valoina
taivaanvahvuudella paistamassa maan päälle." Ja tapahtui niin: Jumala teki
kaksi suurta valoa, suuremman valon hallitsemaan päivää ja pienemmän
valon hallitsemaan yötä, sekä tähdet. Jumala pani ne taivaanvahvuuteen,
paistamaan maan päälle ja hallitsemaan päivää ja yötä ja erottamaan valon
pimeästä. Ja Jumala näki, että se oli hyvä. Tuli ehtoo, ja tuli aamu, neljäs päivä.

5. päivä:

Jumala sanoi: "Viliskööt vedet eläviä olentoja, ja lentäkööt linnut maan päällä,
taivaanvahvuuden alla." Jumala loi suuret merieläimet ja kaikkinaiset
liikkuvat, vesissä vilisevät elävät olennot, kunkin lajinsa mukaan, ja
kaikkinaiset siivekkäät linnut, kunkin lajinsa mukaan. Ja Jumala näki, että se
oli hyvä. Jumala siunasi ne sanoen: "Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja
täyttäkää meren vedet, ja linnut lisääntykööt maan päällä." Tuli ehtoo, ja tuli
aamu, viides päivä.

6. päivä:

Jumala sanoi: "Tuottakoon maa elävät olennot, kunkin lajinsa mukaan,
karjaeläimet ja matelijat ja metsäeläimet, kunkin lajinsa mukaan." Ja tapahtui
niin: Jumala teki metsäeläimet, kunkin lajinsa mukaan, ja karjaeläimet, kunkin
lajinsa mukaan, ja kaikki maan matelijat, kunkin lajinsa mukaan. Ja Jumala
näki, että se oli hyvä. Jumala sanoi: "Tehkäämme ihminen kuvaksemme,
kaltaiseksemme; ja vallitkoot he meren kalat ja taivaan linnut ja karjaeläimet ja
koko maan ja kaikki matelijat, jotka maassa matelevat." Jumala loi ihmisen
omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi; mieheksi ja naiseksi hän
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loi heidät. Jumala siunasi heidät, ja Jumala sanoi heille: "Olkaa hedelmälliset ja
lisääntykää ja täyttäkää maa ja tehkää se itsellenne alamaiseksi; ja vallitkaa
meren kalat ja taivaan linnut ja kaikki maan päällä liikkuvat eläimet." Jumala
sanoi: "Katso, minä annan teille kaikkinaiset siementä tekevät ruohot, joita
kasvaa kaikkialla maan päällä, ja kaikki puut, joissa on siementä tekevä
hedelmä; olkoot ne teille ravinnoksi. Kaikille metsäeläimille ja kaikille taivaan
linnuille ja kaikille, jotka maassa matelevat ja joissa on elävä henki, minä
annan kaikkinaiset viheriät ruohot ravinnoksi." Ja tapahtui niin. Jumala katsoi
kaikkea, mitä hän tehnyt oli, ja katso, se oli sangen hyvää. Tuli ehtoo, ja tuli
aamu, kuudes päivä.
7. päivä:

Niin tulivat valmiiksi taivas ja maa kaikkine joukkoinensa. Jumala päätti
seitsemäntenä päivänä työnsä, jonka hän oli tehnyt, ja lepäsi seitsemäntenä
päivänä kaikesta työstänsä, jonka hän oli tehnyt. Jumala siunasi seitsemännen
päivän ja pyhitti sen, koska hän sinä päivänä lepäsi kaikesta luomistyöstänsä,
jonka hän oli tehnyt.

3. Kertomuksen keskeinen opetus
Kaikkivaltias Jumala loi (sanallaan) täydellisen maailman, sen kaikki kasvit ja
eläimet. Sen jälkeen ei ole syntynyt mitään elävää muutoin kuin siemenestä.
Jumala on kaiken elävän Luoja ja ylläpitäjä.
4. Muita vastaavia kertomuksia Raamatussa
Vertaa 3. käsky: Muista pyhittää lepopäivä.
5. Opeteltava Raamatun lause
Pienille:
”Alussa loi Jumala taivaan ja maan.” 1 Moos. 1:1
Isommille: ”Uskon kautta me ymmärrämme, että maailma on rakennettu Jumalan
sanalla, niin että se, mikä nähdään, ei ole syntynyt näkyväisestä.” Hebr. 11:3
6. Lauluehdotus
UVK 135: Jumala loi auringon, kuun ja järvet ja puut, ihmiset myös.
Pienten lasten kanssa voisi laulaa SK 486 = PK 192:
Ken on luonut sinitaivaan, vihertävän metsän ken?
Ken on suonut kauneuden kukkasille niittyjen?
Jumala on kaikki luonut, Jumala on kaikki suonut!
Ihmisille ilon tuonut niin kuin isä lapsilleen.
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Hän on taivaan vahvuudelle pannut päivän paistamaan.
Yöllä Hänen käskystänsä kuu luo meille loistettaan.
Tähdet korkeudestansa kunniakasi Jumalansa
levittävät valoansa tänne maahan matalaan.
Kaikki, mikä maailmassa kaunista on, ihanaa.
Se on Luojan rakkauden ihmisille antamaa.
Ihmislapsi kiitä, kiitä taivaallista Isää siitä!
Laulus toisten lauluun liitä ylistämään Jumalaa.

7. Muuta huomioitavaa
Kirkkoisä Augustinus on sanonut: ”Uusi testamentti on kätkettynä Vanhassa
Testamentissa ja Vanha Testamentti avautuu Uudesta käsin.”
Raamatun ensimmäiset kirjat ovat 5 Mooseksen kirjaa:
1. Mooseksen kirja = Genesis
2. Mooseksen kirja = Exodus
3. Mooseksen kirja = Leviticus
4. Mooseksen kirja = Numeri
5. Mooseksen kirja = Deuteronomium
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