TEHTÄVÄ: MIKSI MEIDÄT LUOTIIN?
1 Moos 1:27: “Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi; mieheksi ja naiseksi
hän loi heidät.”
1 Moos 2:7: “Silloin Herra Jumala teki maan tomusta ihmisen ja puhalsi hänen sieramiinsa elämän hengen, ja
niin ihmisestä tuli elävä sielu.”
1) JUMALA LOI IHMISEN - Hän muovasi ihmisen maan tomusta ja puhalsi hänen sieraimiinsa elämän
hengen.
a) Me emme kehittyneet pitkän ajan kuluessa - Evoluutioteoria on nimenomaan sitä, mikä sen nimikin on - se
on teoria, ei laki tai tosiasia.
b) Jesaja 43:1: “Mutta nyt, näin sanoo Herra, joka loi sinut, Jaakob, joka valmisti sinut, Israel: Älä pelkää,
sillä minä olen lunastanut sinut, minä olen sinut nimeltä kutsunut; sinä olet minun.”
c) Jesaja 43:7: “kaikki, jotka ovat otetut minun nimiini ja jotka minä olen kunniakseni luonut, jotka minä olen
valmistanut ja tehnyt.”
d) Jesaja 45:12: “Minä olen tehnyt maan ja luonut ihmisen maan päälle; minun käteni ovat levittäneet taivaan,
minä olen kutsunut koolle kaikki sen joukot.”
2) Meidät on luotu Jumalan ikuista ja jumalallista tarkoitusta varten
a) Jesaja 43:7 sanoo: “Olen luonut ihmisen kunniakseni...”
b) Ihminen on luotu olento, jonka tarkoitus on tuoda Jumalalle, Luojalleen kunniaa.
c) Jumala sanoi: “Tehkäämme - Isä, Poika ja Pyhä Henki olivat läsnä luomisessa - ihminen kuvaksemme.”
MEIDÄN kuvaksemme!
d) Ef. 1:4-6: “niinkuin hän ennen maailman perustamista oli hänessä valinnut meidät olemaan pyhät ja
nuhteettomat hänen edessään, rakkaudessa, edeltäpäin määräten meidät lapseuteen, hänen yhteyteensä
Jeesuksen Kristuksen kautta, hänen oman tahtonsa mielisuosion mukaan, sen armonsa kirkkauden kiitokseksi,
minkä hän on lahjoittanut meille siinä rakastetussa.”
e) 2 Tim 1:9: “Hän, joka on meidät pelastanut ja kutsunut pyhällä kutsumuksella, ei meidän tekojemme
mukaan, vaan oman aivoituksensa ja armonsa mukaan, joka meille on annettu Kristuksessa Jeesuksessa ennen
ikuisia aikoja.”
3) Kuusi asiaa, mitkä erottavat minut ja sinut muusta Jumalan luomistyöstä
a) Ihminen on Jumalan luoma
b) Ainoastaan ihminen - kaikista luoduista olennoista - vastaanotti Jumalalta elämän henkäyksen, Jumalan
henkäyksen.
c) Ihminen on luotu Jumalan kuvaksi, Hänen kaltaisekseen.
d) Ihminen on luotu Jumalan kunniaksi.
e) Ihminen suunniteltiin ja muotoiltiin kolmiyhteisen Jumalan valtuustossa.
f) Ihminen on Jeesuksen Kristuksen, joka oli Jumala ihmisen muodossa, lunastama. Jeesus oli täysin Jumala ja
täysin ihminen.

4) Ihminen luotiin Jumalan kuvaksi, Hänen kaltaisekseen
a) Meitä ei ole luotu Jumalan fyysiseksi kuvaksi - Jumala on Henki
b) Meidät on luotu henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan Jumalan kuvaksi - persoonaksi, joka luo, suunnittelee,
kommunikoi, tahtoo ja tuntee - ja persoonaksi joka on tyytyväinen tai tyytymätön.
c) “Jumala katsoi kaikkea, mitä hän tehnyt oli, ja katso, se oli sangen hyvää.” - 1 Moos 1:31
d) Ihminen on moraalinen olento - ihmiseen luotiin vastuuntuntoiseksi Luojansa puoleen.
- Ihmisellä on omatunto.
- Kun ihminen toimii tai tekee oikein, hänen sydämensä on siitä vakuuttunut - kun hän taas tekee väärin, hänen
sydämensä tuomitsee tai vakuuttaa hänet väärinteosta.
- Ihmisellä on sosiaalinen käsitys itsestään - rakastaakseen vaimoaan, joka on muotoiltu hänen kylkiluustaan
jotta vaimo voisi olla samanarvoinen miehensä kanssa, miehen tulee pitää vaimonsa lähellä sydäntään, olla
miehensä rakastama, miehensä suojeluksessa, miehensä käsivarren suojaama.
- Ihmistä käskettiin moninkertaistumaan, lisääntymään ja täydentämään maata.
- Kymmenestä Käskystä - kuusi käskyä käsittelee suhteitamme kanssaihmisiin
- Ihminen luotiin yhteyteen Jumalan, perheen ja ystävien kanssa.
- Ihminen on elävä sielu - koko olemus - henki ja sielu, jotka asuvat ruumiissa. Ruumis muovattiin elämään
ikuisesti, mutta synnin astuttua maailmaan tämä muuttui ja kuolema alkoi tehdä työtään ruumiissa.
5) Kymmenen tosiasiaa ruumiista
a) Se on kuolevainen ruumis joka kerran palaa maaksi, maan tomuksi, mistä se on aluksi muovattu. (1 Moos
3:19, Psalmi 104:29)
b) Vaikka ruumis on luotu maan tomusta, se on kuitenkin ylen ihmeellisesti tehty (Psalmi 139:14-16)
c) Ihmisen ruumis on vain väliaikainen ilmestysmaja, missä ihminen asuu. (2 Piet. 1:14, 2 Kor 5:1)
d) Ihmisen ruumis tullaan kirkastamaan ylösnousemuksessa. (1 Kor. 15:44 ja 53)
e) Uudestisyntyneen ihmisen ruumis on Pyhän Hengen temppeli. Tämän vuoksi sitä ei pitäisi käyttää synnin
instrumenttina. (1 Kor. 6:19-20)
f) Kun omistaudut Jumalalle ja annat itsesi Hänelle - ruumiisi on elävä ja pyhä uhrilahja. (Room. 12:1)
g) Lunastetun ihmisen ruumis on vanhurskauden ase sielunvihollista vastaan. (Room. 6:13)
h) Lunastettu ihminen nauttii tiettyjä Kristuksen lunastustyön etuja ruumiissaan jopa tässä maailmassa.
(Matteus 8:16-17)
i) Sinut tuomitaan Kristuksen tuomioistuimen edessä sen perusteella mitä olet ruumiissa ollessasi tehnyt. (2
Kor. 5:10)
j) Ihmisen ruumis on maan tomua, jonka hän peri Aadamilta ja näin ruumis on Aadamin kaltainen, mutta myös
Jumalan kaltainen. (1 Kor. 15:45-49)

