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SYNTI JA MAAILMAN LUOMINEN
Avaintekstit: l. Moos. l:27:ps.24:r; 102:26; Jes.5:g;65:r7;
10:12, 24; Ilm. Zl:5.

Joer

2:r,2;Room. g:r9,2r:1. Kor.

Tavoitteet
Nuori:

' ymmärtäÈi kuinka valtavan lahjan Jumala antoi meille luodessaan maailman.
keskustelee synnin vaikutuksesta tuohon latrjaan.
3' ymmåirtää vastuunsa huolehtiaja vaalia kristitrynäja ihmisenä saamaansa
l

2.

lahjaa.

Tarvittavat materiaalit
Liimaa, värillistä pakkauspaperia tai ohutta pahvia,
rautalankaa, väriþniä, sekalaisia askartelutarvik_
keitaja -välineitä.

Johtajalte
Joitain vuosia sitten Borneossa oli malaria epidemia
Terveysviranomaiset ruiskuttivat DDT:Iä
koko
epidemia-alueelle tappaakseen virusta tartuttavar
h¡ryset já se toimi. Mnkky hmàannutti
hy*yset,
tehden niistä helppoa saalista niitä syöville
liskoille. vaiitett¿vasri DDT siirtyi hyrysistä
liskoihin niin,
etteivät ne pystyneet enää pakenemaan kissoj4 jorka
söivät n" ,iinäro myrþn vuorostaan
itseensä.
Kissojen kuollessa DDJ:h3n, alueen
t*uoi ie¡ahdysmaisesri ja pian aluetta uhkasivat
'ottunoryr¡ã1io
toiset epidemiat' Epãtoivoiset viranomaisåt
påüittivãt tuoda mårhan uusiajoukkoja
taistelemaan rottia
vastaan - nimittäin laskuvarjoilla lentokoneiÀta
pudotettuju uuri" L¡rrojul
Jurnala loi maailmaan alunperin täydellisen
tasapainon. Kun horjuutarnme tuota
tasapainoa, raitarnme
I iikkeelle usein arvaamattomia
tapatrtu*ut"¡u¡"'-

"rr-ànr"i'rrrrrir.

Aloitus
A' vie oppilaatulos

keräämåiän luonnonjättämiä materiaaleja (esim.
irrallisia oksia, hylättyjä pesiä, pudonneita siemeniä tai lehtiäjne).
Tuokaa saarii,

rmì.¡Iu*ääät;Ïjån"n
*k"ft;Ñililu

uu ,urr_
riaaleista taidetta- Anna oppilaillã erilaisi*
ja
Iiimaa
1"si-.
saksia) reosten
toteuttamisen helpottamiseksi.
vaihtoehtoisesti voiffe kerätä luonnosta ihmisten jättåimiä
materiaaleja (esim. suklaakåiËireiti!

imsapuiloj4 tölkkejä jne-).
oman luovuuden käyttãminen on yksi tapa oppia
uusia asioita Jumalasta. onhan
luovuus ensimmäinen piing joka Jumalalla itsellään
on ñiltui"
(ì. uoos.¡. Keskustelkaa seuraavien
þsymystenpot{alta:
- Miltä Jumalasta tuntui ja mitä hãn
ajatteli luodessaan kauniin maailman tyhjästä?
- Luuletkq että Jumala tiesi etukãteen
tarlcasti millainen siitä'tulisi,
rs¡¡ùr' vai
vq¡ ruursrru,
luuletko, clri
että hän kokeili
erilaisia ideoita kunnes lõysi mieleisensä?
- Millä tavafla Jumaran tekemä ruomisryö
muish¡ttaa taiteirijan työtä?
- Mitkä asiatmaairrnassa irmentävät parhaiten
Jumaran iuoäunuz
- Kun luet ensimmäistä Mooselaen
t¡tj*, minkä hoJffistä haluaisit mieluiten nåihdä?
I

B'

Anna oppilaiden

kuvitella ja kuvailla, miltä eri asiat tai esineet
ovat saattaneet näyftäåi ennen
syntiinlakeemusta' Kã¡ä apuna lehtikuvia
t¡¡.anna
mvitelh
mìn¡¿ kltoin.n, uerinen tai muotoinen asia / esine olisi ollut"ppilria*
olisiko æ *¡lriou,
tavalla kuin nyþäåin? Millä
tavalla synti muutti sitä? Muuttaako Jumala
"ri samanlaiseksi
maailman takaisin
vai luoko hän
kenties kokonaan uudet eläimet ja kasvit?
Käyttäkää *i"iituuitu.tanne ja t.sturì.rrua.
Löy_
tyykö Raamatusta tekstejä, jotka selventäisivät
asiaa?

t2

Pyydä vapaaehtoisia vastaamaan þsymykseen: Jos voisit mennä ajassa taaksepäin ja estää yhden
ympåiristöongelman syntymisen, mikä se olisi? Mitä tekisit sen estämiseksi?

Sanaan uppoutuminen
A. Luominen ja sapatti nivoutuvat tiiviisti yhteen (1. Moos. 2). Ne ilmentävät toisiaan. Luotuaan
täydellisen maailman, Jumala loi myös täydellisur päivän sen muistoksi ja juhlistamiseksi. Pyydä
vapaaehtoisia lukemaan ääneen seuraavat tekstit ja selittämåiän millä tavalla ne sitovat luomisen

ja sapatin yhteen:
2. Moos. 20:8-ll
Jes.45:12, 18
Mark.2:27
1. Moos. 2:2,3
Kol. l:16, 17
llm. 10:6
2. Moos. 3l:13, 17
Sapatin ja luomisen yhteyden ymmåirt?iminen avaa uusia näkökulmia muihinkin asioihin - esim.
saasteongelmaan. Siitätulee henkilökohtaisempi asia, joka kuvaa suhdettamme Jumalaan. Pyydä jotakuta vapaaehtoista lukemaan äåineen Jes. 56:2. Jumala loi maailman ja antoi sen lahjaksi
ensimmäisille ihmisille. Miltä luulisit, että Jumalasta tuntuu, kun hän seuraa miten kohtelemme
ja käytämme hänen antamaansa lahjaa?
Pyydä vapaaehtoista lukemaan I . Moos. 3:2 I ja keskustelkaa yhdessä seuraavista asioista:
- Miltä Jumalasta tuntui? EntäAatamistaja Eevasta?
- Loiko Jumala nahat vai kuoliko jokin eläin niitä varten?
- Miksi on tärkeää muistaa Jumalan luomistyö?
- Jos uskomme l. Moos. 2:2 olevan totta, mitä yhteyksiä voimme nähdä Jumalan alkuperäisen
luomistyön, s¡nnin ja kasvavien ympåiristöongelmien välillä?
- Millä tavalla uskomme sapattiin liittyy päivän aiheeseen?
- Mitä vaikutusta sillåi olisi ympäristölle, jos jokainen viettäisi Raamatun mukaista sapattia?
- Tokiossa ilmanlaatu on niin huono, että kaduilla on limsa-automaattien sijasta happi-automaatteja. Miten sapatti muistutta¿ virkistävää happiannosta keskellä saasteista suurkaupunkia?

B. Saasteet ja ympäristöongelmat

eivät ole uusi ilmiö. Raamatun aikoihin valloittavat armeijat
levittivät taistelujen jälkeen alueille suolaa niin, että maasta tuli hedelmätöntä. Vaikka ympäristöongelmia on ollut ennenkin, se ei kuitenkaan tarkoita, että nyþisillä ongelmilla ei ole mitään
väliä. Alusta alkaen, mrra on ollut ihmisten viaton uhri.
Planeettamme ympäristöongelmista on kirjoitettu kasoittain kirjoja, mutta mitä itse maapallo
sanoisi, jos voisipuhua? Pyydä oppilaita kirjoittamaanpaperilapuille þsymyksiä, joita þsyisivät maapallolta. Valitse vapaaehtoinen "haastattelijaksi", joka lukee þsymyksen ja pohtikaa
yhdessä mikä vastaus voisi olla. K¿iytt¿ikää Raamattuaja Raamatun hakusanateoksia apunanne
vastausten etsimisessä (tässä muutama vinkki alkuunpääsemiseksi: l. Moos. 6:12, 13; 8:22; 4.
Moos. 35:33;Ps.24:l;102:25-27; Jes. 5:8; 24:19; Joel2:2;Matt.7;17,18; Room. 8:19, 2t; 1.
Kor. 10:23, 24; llm. 2 1:5). Keskustelkaa:
- Mitkä Raamatunkohdat osoittavat, että Jumala pitää meitä vastuussa siitä miten kohtelemme
ympäristöä? (ks. Matt.25:14-30; Ilm. ll:18)
- Raamatun mukaan luomakunnan on odotettava uudistumistaan Kristuksen takaisintuloon asti,
mutta meidän ei tarvitse odottaa niin kauan! (ks. 2. Kor. 3:18; 5:17; Ef. 4:22,23)

Kysymyksiä keskusteltavaksi
L Millä tavalla geenimanipulaatio, ydinkokeetja avaruuslennot liittyvät l. Moos. 26-28:aan?
2. Mitä väliä on sillä, miten kohtelemme ympäristöä, jos Jumala luo sen uudeksi joka tapauksessa?

3.
4.
5.
6.

(Ilm.2l:l)

Tuleeko uudessa maassa olemaan dinosauruksia? Perustele.
Loiko Jumala kaikki eläinlajien eri rodut vai ovatko ne ihmisten työn seurausta?
Kummalle vesi kuuluu: maanviljelijälle vai kalalle? Miten kultn¡uritausta vaikuttaa vastaukseen? Miten luulet, ettâ Jumala vastaisi?
Mikä oli mielestäsi historian ensimmäinen ympäristörikos?

l3

Lopetus
Ympäristöaktivismi ei ole ainoastaan öljyrnrotojen siivoamista,
otsonikadosta huolestumista tai turkiseläinten puolesta mielenosoittamista. Kristittyjãn on mahdollista
-¡a välträmätöntä - olla ympäristöaktivisteja kaikessa toiminnassaan, tehden kaikén voitavansa
lahjaksi saadun maailman varjelemiseksi ja
hoitamiseksi.
Käyttäkää mielikuvitustanne ja keksikää
vtrtg!191rmläristöprojekri, jotavoittejoukolla ryhryä toteuttamaan' Ehdotuksiin voisi kuulua vaikkapa: Kirkkoalueen
ri'i't ous¡a rrappea tuoitavien kasvien istutus
kirkon pihalle, paikallisen ympäristökeskulaen auttaminen,
maantienvarsien siivous tai vaikkapa rahankeruutempaus lähimmän eläinsuojeluyhdistyksen hyvriksi.
se, että pidåimme huoltaja suojelemme maailmaa,ionka
Jumala on meille rakkaudessaan lahjoittanut,
on yksi tapa sanoa hänelle: ,,kiitos!"
Luan
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Míller

