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Jumalan ihmiselle asettama tehtävä
Lue hitaasti ja sanoja tunnustellen otteet luomiskertomuksesta, Jumalan ihmiselle antamista
tehtävistä. (Ryhmässä: yksi voi lukea ja muut saavat tunnustella rauhassa.)
Jumala siunasi heidät
ja sanoi heille:
»Olkaa hedelmälliset, lisääntykää ja täyttäkää maa
ja ottakaa se valtaanne.
Vallitkaa meren kaloja, taivaan lintuja
ja kaikkea, mikä maan päällä elää ja liikkuu.» 1. Moos. 1:28
Herra Jumala asetti ihmisen
Eedenin puutarhaan
viljelemään ja varjelemaan sitä. 1. Moos. 2:15

Lue samat tekstit uudestaan ja valitse tällä kerralla sana, joka koskettaa
sinua jollain tavalla tänään.
Valitse ympäristöstäsi symboli, joka kuvastaa valitsemasi sanan
merkitystä.
(Ryhmässä: Tehkää symboleista asetelma. Asettakaa
symbolit vuorotellen keskellenne ja sanokaa samalla tekstistä
valitsemanne sana, johon symboli liittyy.)

Kuvittele tulevasi ulkopuolelta katsomaan näyttelyä, jonka nimi
on "Vastuullista kuluttamista". Mitä ajatuksia, tunteita tai
kysymyksiä sinussa herää, kun katsot symbolia/symboleita?

Jeesuksen varoitus ahneudesta
Lue rauhassa teksti tilanteesta, jossa Jeesus keskustelee erään miehen kanssa. (Jos
teitä on useampia, yksi voi lukea ja muut voivat kuunnella.)
Muuan mies väkijoukosta sanoi Jeesukselle:
»Opettaja, sano veljelleni, että hän suostuisi perinnönjakoon.»
»Mitä?» kysyi Jeesus. »Onko minut pantu teidän tuomariksenne tai jakomieheksenne?»
Hän sanoi heille kaikille: »Karttakaa tarkoin kaikenlaista ahneutta. Ei kukaan voi rakentaa elämäänsä
omaisuuden varaan, vaikka sitä olisi kuinka paljon tahansa.»
Ja hän esitti heille vertauksen:
»Oli rikas mies, joka sai maastaan hyvän sadon. Hän mietti itsekseen: ’Mitä tekisin? Minun satoni ei mahdu
enää mihinkään.’ Hän päätti: ’Minäpä teen näin: puran aittani ja rakennan isommat niiden sijaan. Niihin minä
kerään koko satoni ja kaiken muun, mitä omistan. Sitten sanon itselleni: Kelpaa sinun elää! Sinulla on
kaikkea hyvää varastossa moneksi vuodeksi. Lepää nyt, syö, juo ja nauti elämästä!’ Mutta Jumala sanoi hänelle:
’Sinä hullu! Tänä yönä sinun sielusi vaaditaan sinulta takaisin. Ja kaikki, minkä olet itsellesi varannut – kenelle se
joutuu?’
»Näin käy sen, joka kerää rikkautta itselleen mutta jolla ei ole aarretta Jumalan luona.» Luuk. 12:13-21

Mieti, millaisia henkilöitä väkijoukossa saattoi olla paikalla, kun tuo
keskustelu käytiin?
Valitse yksi henkilö, jonka rooliin eläytyen haluat kuulla tuon
keskustelun. Asetu rooliin miettimällä, mikä on nimesi, minkä ikäinen
olet, miten olet pukeutunut, missä päin väkijoukkoa olet ja mitä tiedät
keskustelun osapuolista, eräästä miehestä ja Jeesuksesta, etukäteen.
Lue (ryhmässä: kuuntele) teksti uudestaan valitsemasta roolista käsin.

Mikä on se viesti, tunne, ajatus tai kysymys, joka roolistasi käsin
tuossa tilanteessa nousee? Kirjoita se paperilapulle.

Mitä nämä tekstit kertovat minulle tänään?
Katso vastuullisen kuluttamisen näyttelystä saamaasi
symbolia sekä lapulle kirjoittamaasi viestiä rauhassa.
Millaisessa suhteessa ne ovat toisiinsa? Voit asettaa ne sitä kuvaavaan
asetelmaan, jos haluat. Tai jos ne tarvitsevat jotain lisää, kolmatta
elementtiä voidakseen olla suhteessa, käy hakemassa sellainen.
Mitä tämä asetelma kertoo sinulle vastuullisesta? Mitä kuluttamisesta?

Mitä löysit tai opit tällä matkalla? Mitä jäit kaipaamaan?

