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Bereishit 1. Moos. 1: 1 - 6: 8 

 

 

Tässä Tooran luvussa kerrotaan maailman luomisesta.  Ensimmäisessä luvussa 

näemme Tooran puhuvan Pyhästä Hengestä. Siinä sanotaan, että Jumalan Henki 

liikkui vetten päällä. Kun juutalaiset Tooran kommentoijat käsittelevät tätä, he 

sanovat, että tämä Jumalan Henki Toorassa tarkoittaa Messiaan Henkeä. Tämä on 

hyvin mielenkiintoinen tulkinta. Toisaalta: miten tämä nimitys Jumalan Henki 

kuuluu Messiaalle, kun Jeshuaa ei ollut vielä luvattu?  

 

Uuden testamentin puolella Kol. 1: 16 - 17 Paavali kirjoittaa: ” Kaikki mitä on 

luotu, taivaassa ja maan päällä, näkyvät ja näkymättömät, kaikki on luotu hänelle 

ja hänen kauttaan. Hän on ennen kaikkea muuta ja hänen kauttaan kaikki pysyy. ” 

Johanneksen evankeliumi alkaa: ” Alussa oli Sana. ” Tässä on selvästi 

ymmärrettävä, mistä Sanasta tässä on kyse. Johannes puhuu Sanasta, joka tuli 

lihaksi. Se Sana on Jeshua.  

 

Silloin kun me käsittelemme, mitä henki tarkoittaa siinä mielessä, mitä sanotaan 

tulevan suusta ulos, sana lähtee suusta. Sana Jumalan kädessä on työkalu, millä 

Hän luo. Kun Jumala teki valoa, Hän sanoi:” Tulkoon valo”. Jumalan Sanan 

kautta valo tulee maailmalle. Ja kaikki mitä Jumala loi ensimmäisessä Tooran 

luvussa, se luominen tapahtui Jumalan Sanasta. Se tarkoittaa, että kaikki 

luominen tapahtuu, kun Jumalan Sana tulee ulos. Ja se tarkoittaa myös, että siinä, 

mikä suusta tulee, on Henki mukana.  

 

Jos me palaamme Kolossalaiskirjeeseen käsitelläksemme, mitä tarkoittaa: Hänen 

kauttaan luotu. Se tarkoittaa Hänen kauttaan eli Häneen; Hän teki sen. Mitä 

tarkoittaa Häntä varten? Silloin kun Jumala loi ihmistä ( 1. Moos. 1: 26 ) Jumala 

sanoi: ” Tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme ja olkoon hän 

hallitsemassa koko maailmaa ja myös eläinkuntaa. ” Tämä on Jumalan 

taivaallinen suunnitelma. Että ihminen tulee hallitsemaan eläinkuntaa, lintuja ja 

kaloja. Tämä Jumalan ihmiselle antama hallitseminen on niin kuin kuningasten 

asema, Jumalan asema. Kun Jumala loi ihmistä omaksi kuvakseen ja 

kaltaisekseen, Jumalan tahto ihmisen luomisessa oli myös, että ihmiselle 

annettiin kuninkaallinen, jumalainen valta hallitsemaan jotain. Jumalan tahto oli, 

että Jumala asuu ihmisen ruumiissa, ja ihmisen ruumiin kautta Jumala itse 

hallitsee maailmaa.  Eli ihmisen luomisen tarkoitus oli siinä, että ihminen olisi  

astia, jossa itse Jumala elää ja hallitsee maailmaa.  

 

Eli Jumalan Hengen oli tarkoitus asua ihmisen ruumiissa.  
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Me tiedämme, mitä historiassa tapahtui: Jumalan suunnitelma ei toteutunut niin 

kuin Hän halusi. 

Täydellinen ihminen, joka olisi Jumalan kuva tässä maailmassa, oli itse Messias 

Jeshua. Vain Hänessä voi toteutua tämä alkuperäinen Jumalan suunnitelma. 

 Kol. 1: 15 Paavali kirjoittaa, että Jeshua on näkymättömän Jumalan kuva. Sama 

kuva, josta Jumala loi ihmisen. Jeshuassa on ensimmäinen Adam, joka oli 

tarkoitus luoda maan päälle. Mutta Adam ei pystynyt toteuttamaan Jumalan 

suunnitelmaa. Kaikki eläimet, kalat ja linnut oli luotu maailmaan siksi, että Adam 

pystyisi hallitsemaan niitä. Ne oli luotu Adamia varten. Mutta täydellinen 

Adamin kuva, minkä Jumala halusi toteuttaa, toteutuu ainoastaan Messiaassa. 

Sen tähden Paavali kirjoittaa: ”Hänen kauttaan luotu, mutta luotu myös hänelle. ” 

Eli luotu täydellisille ihmisille, joissa elää itse Jumala.  

 

Nämä sanat 1. Mooseksen kirjassa, kaikki kertomukset, joissa puhutaan 

maailman luomisesta ennen kuin ihminen oli luotu, se kuvaa meille täydellistä 

Jumalan suunnitelmaa, minkä Hän oli itse halunnut luoda. Tiedämme, että Adam 

epäonnistui eikä pystynyt toteuttamaan sitä, minkä Jumala hänelle määräsi.  

 

Jos me katsomme koko Raamattua sieltä asti, kun Jumala sanoi, että luokaamme 

ihminen kuvaksemme ja kaltaiseksemme - siihen asti, kun Jeshua ylösnousi 

kuolleista - koko tämä aikakausi toteutti Jumalan suunnitelmaa. Sen tähden, 

koska Jumala tahtoo elää ihmisessä; että Hän pystyisi elämään ihmisen 

ruumiissa. Sen tähden Paavali kirjoittaa: ” Kaikki on luotu hänen kauttaan ja 

häntä varten. ” 

 

Mutta tämä suunnitelma ei ole vielä toteutunut loppuun asti. Jeshua antaa meille 

lähetyskäskyn niin kuin opetuslapsilleen. Että me lähtisimme ja opettaisimme 

kaikki kansat. Mihin meidän pitää opettaa nämä kansat? Nimenomaan opettaa 

tällä yksinkertaisella opetuksella. Että meidät on luotu Jumalan kuvaksi ja 

kaltaiseksi sen tähden, että Jumala haluaa meidän hallitsevan tätä maailmaa. 

Mutta sitä ennen meidän pitää saavuttaa Jumalan kaltaisuus. Että Jumala eläisi 

meissä. Vasta sen jälkeen me olemme Jeshuan yhteistyökumppaneita. Silloin 

tapahtuu, että kaikki on luotu myös meitä varten. Tämä on taivaallinen Jumalan 

suunnitelma. Ja tämä on myös opetus, joka meidän pitää opettaa muille.  

 


