Jumala luodessaan loi, sanoi ja teki!
Ensimmäinen päivä
1 Alussa loi Jumala taivaan
ja maan.
2 Ja maa oli autio ja tyhjä,
ja pimeys oli syvyyden
päällä, ja Jumalan Henki
liikkui vetten päällä.
3 Ja Jumala sanoi:
"Tulkoon valkeus". Ja valkeus tuli.
4 Ja Jumala näki, että valkeus oli hyvä; ja Jumala
erotti valkeuden pimeydestä.
5 Ja Jumala kutsui valkeuden päiväksi, ja pimeyden
hän kutsui yöksi.

1. Moos. 1.
Ja tuli ehtoo, ja tuli
aamu, toinen päivä
6 Ja Jumala sanoi:
"Tulkoon taivaanvahvuus vetten välille
erottamaan vedet vesistä".
7 Ja Jumala teki taivaanvahvuuden ja erotti
vedet, jotka olivat taivaanvahvuuden alla,
vesistä, jotka olivat taivaanvahvuuden päällä;
ja tapahtui niin.
8 Ja Jumala kutsui vahvuuden taivaaksi.

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

Ja tuli ehtoo, ja tuli
aamu, viides päivä
20 Ja Jumala sanoi:
"Viliskööt vedet eläviä olentoja, ja lentäkööt linnut maan
päällä, taivaanvahvuuden alla".
21 Ja 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.
22 Ja Jumala siunasi
ne sanoen: "Olkaa
hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää meren vedet, ja
linnut lisääntykööt
maan päällä".

Ja tuli ehtoo, ja tuli
aamu, kolmas päivä.
9 Ja Jumala sanoi: "Kokoontukoot vedet,
jotka ovat taivaan alla, yhteen paikkaan,
niin että kuiva tulee näkyviin". Ja tapahtui
niin.
10 Ja Jumala kutsui kuivan maaksi, ja paikan, mihin vedet olivat kokoontuneet, hän
kutsui mereksi. Ja Jumala näki, että se oli
hyvä.
11 Ja 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:
12 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.

Ja tuli ehtoo, ja tuli
aamu, kuudes päivä.
24 Ja Jumala sanoi: "Tuottakoon
maa elävät olennot, kunkin lajinsa mukaan, karjaeläimet ja matelijat ja metsäeläimet, kunkin lajinsa mukaan". Ja
tapahtui niin:
25 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

26 Ja 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".
27 Ja Jumala loi ihmisen
omaksi kuvaksensa, Jumalan
kuvaksi hän hänet loi; mieheksi ja naiseksi hän loi heidät.
28 Ja 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".
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Seitsemäs päivä
1. Moos. 2;1. Niin tulivat valmiiksi taivas ja maa kaikkine joukkoinensa.
2 Ja Jumala päätti seitsemäntenä päivänä työnsä, jonka hän oli tehnyt, ja lepäsi seitsemäntenä päivänä kaikesta työstänsä, jonka hän oli tehnyt.
3 Ja Jumala siunasi seitsemännen päivän ja pyhitti sen, koska hän sinä päivänä lepäsi kaikesta
luomistyöstänsä, jonka hän oli tehnyt. 4 Tämä on kertomus taivaan ja maan synnystä, kun ne
luotiin. Siihen aikaan kun Herra Jumala teki maan ja taivaan,

Mainittakoon tässäkin yhteydessä, että sunnuntai on viikon ensimmäinen päivä.
Lauantai on oikea Jumalan antama lepopäivä!
Rooman keisari Konstantinos sanoi sen olevan sunnuntain! - Kumpaa uskomme?

Luomisesta lisää:
Jumala loi uutta 3 kertaa: 1. Taivaan ja maan 2. Eläimet 3. Ihmisen.
Lisäksi Hän sanoi (suunnitteli?)
ja Hän teki.
Mahdotonta meidän on Jumalan luomistyötä lainkaan ymmärtää. Kaikki toimii niin
hienosti yhteen. Kaikki on niin tarkoituksenmukaista. On tarvittu todellinen nero luomaan tämä kaikki. - Tämän kaiken edessä voi olla vain hiljaa!
Maailmankaikkeuden mittakaava menee jo meidän ajatusmaailmamme ulkopuolelle!
Tämän maailmankaikkeuden kaikkine hienouksineen on voinut luoda vain Jumala.
Kaikesta löytyy hieno järjestelmä. Kaikki on tarkoituksenmukaista!
Ihminen on saanut Jumalan maailmassa aivan erityisen merkityksen. Ihmistä ei tehty
samasta materiaalista kuin eläimet. Eläimissä on vain sielu ja ruumis.
Ihmiset luotiin aivan erikseen. Ihmisissä on Henki, sielu ja ruumis. Jumala on Isä, Poika
ja Pyhä Henki. Jumala on kolmiyhteinen. Ihmisessä on sama rakenne kolme yhdessä.
Heillä on yhdistävänä tekijänä Henki. (He voivat olla yhteydessä toisiinsa!)
Ihminen on Jumalalle erityisen rakas! Hän rakastaa meitä kaikkia hyviä, pahoja ja ruumiillisesti vajaita. Uskon Hänen pitävän ruumiillisesti vajaista erityistä huolta.
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