
Aadam ja Eeva 1.Moos. 2:8-9, 15-25, 3:1-24 

Kuvat: Lastenmission Alussa-kierrekirjasta 

 

Luomisen kuvat (kertaus edellisestä kerrasta) 

Viimeksi puhuttiin, mistä? – luomisesta. Jumala loi kaiken hyväksi. Ja ihmisen, sinut, ilokseen ja elämään niin, 

että sinä tuotat Jumalalle kunniaa. Jumala loi sinut elämään Hänen kanssaan, joten sinun on kaikissa parasta 

ja onnellisinta olla Jumalan kanssa. Jumala antoi ihmiselle tehtävän viljellä ja varjella tätä luomaansa maail-

maa.  

 

Jumala puhalsi ihmiseen myös elämän henkäyksen, hänestä tuli elävä sielu. Sen tähden juuri ihminen voi 

puhua Jumalalle ja kuulla Hänen äänensä. Jumala loi ihmiselle myös sielun, joka elää iankaikkisesti, eli tämän 

elämänkin jälkeen. Jos Jumala loi kaiken hyväksi, niin… Miksi sitten on sotia? Miksi on sairautta? Miksi kiusa-

taan, valehdellaan, varastetaan jne.? 

 

Selvitetäänpä se, mitä luomisen jälkeen tapahtui… 

 

Kuva1 

Minkäs niminen oli eka ihminen? Aadam. Jumala asetti Aadamin asumaan kauniiseen puutarhaan, missä oli 

paljon erilaisia puita, ruohokenttiä, virtaavia jokia ja värikkäitä kukkia. Emme pysty edes kuvittelemaan, 

kuinka kaunis se oli! Sillä se oli täydellinen paikka ja jokainen päivä oli Aadamille valoisa, ja mahtava, täydel-

linen päivä. Adam oli erityisen arvokas Jumalalle! Jumala rakasti Aadamia ja oli Aadamin kanssa. 

 

Jumala rakastaa myös sinua. Raamatussa Jumala sanoo: "Minä olen sinua aina rakastanut" (Jer.31:3). Jumala 

tunsi sinut ja rakasti sinua jo, ennen kuin olit syntynyt! Jumala rakastaa sinua paljon enemmän, kuin voit 

kuvitellakaan! Hänen rakkautensa on täydellinen, koska Jumala on täydellinen. Hän haluaa elää sinun kanssa 

joka hetki tässä elämässä ja kerran myös taivaassa. Taivaassa ei ole mitään pimeyttä, eikä mitään pahaa.   

 

Jumala antoi Aadamin tehtäväksi huolehtia puutarhasta. Se ei ollut raskasta työtä. Siellä ei ollut rikkaruohoja! 

Jumala antoi Aadamille yhden käskyn, jota hänen piti noudattaa.  Mikä se oli? 1. Moos. 2:16,17 Puutarhassa 

oli paljon hyvää syötävää, josta Aadam sai nauttia. Ei olisi pitänyt olla suuri ongelma olla syömättä yhden 

puun hedelmiä.  Jumala toi myös kaikki eläimet Aadamin luo ja käski hänen antaa niille nimet. Se oli iso työ! 

Kaikki eläimet olivat kesyjä, eikä Aadamin tarvinnut pelätä niitä.  

 

Aadam oli onnellinen täydellisessä puutarhakodissaan. Jotain kuitenkin puuttui. Mitä? Ei ollut toista ihmistä, 

jonka kanssa Aadam olisi voinut puhua. Ei ollut ketään, joka olisi hoitanut puutarhaa ja iloinnut hänen kans-

saan kaikesta hyvästä. Jumala tiesi sen ja niin Hän järjesti asian. Hän vaivutti Aadamin uneen. Jumala otti 

Aadamin nukkuessa tältä kylkiluun ja käytti sitä tehdessään naisen. 

 

Kuva 2 

Kun Aadam heräsi, Jumala antoi naisen hänelle vaimoksi. Aadam kutsui häntä (millä nimellä?) Eevaksi. Juma-

lan täydellisessä puutarhassa eli nyt kaksi iloista ihmistä. Raamatussa sanotaan, että he eivät olleet häpeis-

sään, vaikka heillä ei ollut vaatteita. Kaikki oli ihmeellistä ja hyvää.  

 

Kuva 3 

Puutarhan eläinten joukossa oli myös käärme. Se ei ehkä näyttänyt samanlaiselta käärmeeltä kuin käärmeet 

näyttävät nykyisin. Se ei ollut normaali käärme, vaan valepuvussa oleva Jumalan vihollinen, paholainen. 

 



Tämä sielunvihollinen vihaa tänäänkin Jumalaa ja haluaa, että kaikki muutkin vihaisivat. Hän ei halua, että 

kukaan saa elää Jumalan kanssa, ja että kukaan pääsisi taivaaseen. Sielunvihollinen kertoo ihmisille valheita 

Jumalasta pettääkseen heitä niin, että he eivät uskoisi eivätkä tottelisi Jumalaa.  

 

Käärme kysyi Eevalta: "Onko Jumala todella sanonut: 'Te ette saa syödä mistään puutarhan puusta?’” Aadam 

oli kertonut Eevalle Jumalan käskyn. Muistatko, mikä se oli? 1. Moos. 2:16,17 (NÄKYVIIN) Käärme yritti hou-

kutella, ettei Eeva uskoisi Jumalan Sanaa. Sinullekin voidaan sanoa, että ei Raamattu ole Jumala Sanaa, ei se 

ole totta, ei siihen kannata uskoa. Mutta kaikki sellainen on vihollisen työtä. Älä usko sitä.  

 

Sielunvihollinen valehteli Eevalle sanoen: "Ette suinkaan kuole; teistä tulee Jumalan kaltaisia niin, että tie-

dätte kaiken, sekä hyvän että pahan." Hän halusi houkutella Eevaa olemaan tottelematon Jumalalle.  Eeva 

kuunteli käärmettä. Hän katseli puuta. Sen hedelmät näyttivät niin kauniilta! Hän ajatteli sitä, mitä käärme 

sanoi. Sitten hän otti puusta hedelmän ja söi sitä!  

 

Ajattele, puutarha oli täynnä hedelmiä, mutta juuri siitä puusta, mikä oli kielletty, Eeva söi. 

 

Kuva 4 

Kun Eeva oli syönyt hedelmää, hän antoi sen Aadamille. Ja Aadamkin söi sitä. Näin synti tuli maailmaan. Aa-

dam ja Eeva halusivat tehdä oman tahtonsa mukaan eivätkä totelleet Jumalaa.  

 

Miksi Jumala laittoi sen puun sinne ja antoi ihmiselle mahdollisuuden toimia väärin? Jumala rakastaa ihmistä, 

joten hän ei luonut ihmisestä robottia, joka toimisi aina vain käskystä. Koska Jumala rakastaa, hän antoi ih-

misille vapaan tahdon, vapauden valita. Jumala loi ihmisen niin, että hän on vastuullinen kaikista teoistaan ja 

Jumala salli heille koetuksen, että tekevätkö he niin kuin oikein on.  

 

Kun sinä teet sitä, mitä itse haluat, etkä tottele Jumalaa, teet syntiä. Siitä päivästä alkaen, kun Aadam ja Eeva 

lankesivat syntiin, jokaisella ihmisellä on syntymästään saakka ollut halu tehdä syntiä. Raamatussa sanotaan: 

"Sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat vailla Jumalan kirkkautta" (Room.3:23). (näkyviin)Teet syntiä joka 

kerta, kun et tottele Jumalaa. Ja sinä olet vastuussa siitä Jumalan edessä.   

 

Ehkä teeskentelet, ettet kuule, kun vanhempasi pyytävät sinua tekemään jotakin. Ehkä vihaat jotakuta. Var-

maan tiedät, mitä syntiä olet tehnyt. Synti on vakava asia! Se tuhoaa sinun elämää, erottaa sinut Jumalasta, 

jonka luona sinun on parasta olla. Ja Jumala sanoo, että kaikesta väärästä seuraa myös rangaistus. Synnillä 

on aina seurauksensa, mutta todellinen rangaistus on iankaikkinen ero Hänestä. Jumala vihaa kaikkea vää-

ryyttä, eikä Hänen luokse pääse mikään synti. Synti ei pääse taivaaseen. Syntiä on tehdä oman tahtonsa mu-

kaan ja olla tottelematon Jumalalle.  

 

Kuinka surullista, että Aadam ja Eeva tekivät oman tahtonsa mukaan eivätkä totelleet Jumalaa. Synti tuli 

maailmaan ja kaikki muuttui. Jumalan luomistyö ei ollut enää täydellinen. Aadam ja Eeva olivat syntisiä ja he 

olivat surullisia. Tuli sairauksia, tuli murhetta kaikkea pahaa. He myös huomasivat myös olevansa alasti ja 

häpesivät sitä. 

 

Kuva 5 

Aadam ja Eeva tekivät nopeasti itselleen puvut viikunapuun lehdistä. He eivät olleet enää onnellisia eivätkä 

saaneet iloita yhteydestä Jumalan kanssa. Oli kauheaa tulla erotetuksi Jumalasta, jota he rakastivat.  

 

He yrittivät piiloutua Jumalalta, koska he tunsivat syyllisyyttä ja olivat peloissaan. Kukaan ei kuitenkaan voi 

piiloutua Jumalalta. Vähän myöhemmin Jumala tuli tapansa mukaan puutarhaan puhelemaan Aadamin ja 



Eevan kanssa. Tuona päivänä Aadam ei kuitenkaan tullut Hänen luokseen.  "Aadam, missä sinä olet?" Jumala 

kysyi. Eikö Jumala tiennyt sitä? Kyllä, mutta Hän halusi, että Aadam tunnustaisi syntinsä.  Aadam tiesi, että 

hän ei voi piiloutua Jumalalta. Hänen sydämensä varmaan jyskytti, kun hän tuli ulos piilostaan. Aadam sanoi, 

ehkä ääni vavisten: "Minä kuulin äänesi puutarhassa ja olin peloissani, koska olin alasti. Siksi piilouduin.”  

 

Kun Jumala kysyi häneltä, oliko hän ollut tottelematon, Aadam vastasi: "Vaimo, jonka annoit minulle, antoi 

hedelmän ja minä söin sen." Aadam syytti Eevaa.  Kun Jumala kysyi Eevalta, mitä hän oli tehnyt, Eeva syytti 

käärmettä sanoen: "Käärme petti minua, ja minä söin." He syyttivät toisiansa, vaikka kaikki olivat syyllisiä. 

Kuinka helppoa se on meillekin? Tuo aloitti, tuo sen oikeasti teki, vaikka itse olit mukana… 

 

Jumala sanoi käärmeelle, että siitä päivästä lähtien käärmeiden pitäisi madella maan tomussa, ja ihmiset 

pelkäisivät ja vihaisivat niitä.  Samana päivänä Jumala antoi myös lupauksen. Hän lupasi lähettää maailmaan 

jonkun, joka tuhoaisi Sielunvihollisen voiman ja pelastaisi ihmiset heidän synnistään. Kuka se on? Jeesus Kris-

tus, Jumalan Poika on Jumalan lupaama Vapahtaja. 

 

Kuva Jeesuksen rististä ja tyhjästä haudasta 

Tuhansia vuosia myöhemmin Jeesus tuli taivaallisesta kodistaan maan päälle kuollakseen ristillä koko maail-

man syntien tähden.  

 

Hän kuoli sinunkin syntiesi tähden, Hänen ei olisi tarvinnut tehdä sitä. Hän oli täydellinen eikä Hänessä ollut 

syntiä. Jeesus halusi kuolla, koska Hän rakasti sinua. Jumalan suunnitelman mukaan Hän pelasti sinut syn-

nistä. Ja syntienanteeksisaaminen on sinulle lahja, jonka Jumala tahtoo antaa.  

 

Kun Jeesus vuodatti verensä ja kuoli ristillä, Jumala rankaisi Jeesusta sinun sijastasi. Sinun ei enää tarvitse 

kärsiä syntisi rangaistusta. Jeesus ei vaan kuollut, vaan nousi kuolleista. Sen tähden sinä saat kaiken anteeksi 

ja saat elää aina Jumalan kanssa, pääset kerran taivaaseen.  

 

Jos sinä et ole koskaan pyytänyt syntejäsi anteeksi ja tahtoisit ne saada ja tahtoisit elää aina Jumalan kanssa, 

voit rukoilla, esim. näin… Hän kuulee rukouksesi ja siihen vastaa. Voit rukoilla, vaikka nyt tai kotona, voidaan 

rukoilla yhdessäkin…  Ja jokainen meistä, sinäkin joka uskot jo Jeesukseen, saat joka päivä tulla Jeesuksen luo 

ja tunnustaa syntisi ja uskoa ne anteeksi annetuiksi.  

 

Kun Jumala oli rankaissut käärmettä, Hän sanoi Eevalle, että tämä joutuisi synnyttämään lapsia kivuliaasti, ja 

että hänen miehensä hallitsisi häntä. Jumala sanoi Aadamille, että Hän kiroaisi maan kasvamaan rikkaruohoa 

ja ohdakkeita. Aadam joutuisi tekemään työtä otsa hiessä kasvattaakseen heidän ruokansa. Synnillä on aina 

seuraukset, siitä seuraa aina jotain ikävää. 

 

Kuva 6 

Aadamia ja Eevaa rangaistiin heidän tottelemattomuudestaan. Vaikka he olivat syntisiä, Jumala rakasti heitä 

yhä. Raamatussa sanotaan, että Jumala teki Aadamille ja Eevalle vaatteet eläinten nahoista, eli joku eläin 

joutui kuolemaan heidän tähtensä. Se oli esimerkki siitä, kuinka Jeesus joutui kuolemaan kerran meidän täh-

temme.  

 

Jumala rankaisi Aadamia ja Eevaa heidän synnistään ja lähetti heidät pois puutarhasta. Jumala asetti enke-

leitä puutarhan portille ja leimuavan miekan vartioimaan elämän puulle vievää tietä. Elämän puuta vartioitiin 

siksi, että Aadam ja Eeva eivät söisi siitä ja eläisi ikuisesti syntisessä tilassaan. Vaikka Aadam ja Eeva eivät 

saaneetkaan olla enää puutarhassa, he olivat varmaan kiitollisia Jumalalle siitä, että Hän lupasi lähettää heille 

Vapahtajan, jonka kautta he saisivat anteeksiannon.   



Päivä, jolloin synti tuli maailmaan, oli surullinen ja kauhea. Mutta hyvä uutinen on se, että Jumala piti lupauk-

sensa! Jeesus, Jumalan Poika tuli maailmaan kärsimään syntisi rangaistuksen ja antamaan sinulle elämän.  

 

Kun sinä uskot Jeesukseen, kiitä Häntä siitä, että syntisi on annettu anteeksi. Raamatussa sanotaan: "Autuaita 

(onnellisia) ne, joiden pahat teot on annettu anteeksi ja joiden synnit on pyyhitty pois" (Room.4:7). Voit olla 

monesta syystä onnellinen ja kiitollinen: olet saanut anteeksi; Jumala elää sinussa ja sinulla on läheinen yh-

teys Hänen kanssaan; Hän on paras ystäväsi; voit puhua Hänen kanssaan milloin tahansa; Hän on aina valmis 

kuulemaan; Jumala puhuu sinulle Sanansa, Raamatun kautta. Oletko kiittänyt Jumalaa siitä, että sinun ei tar-

vitse enää olla synnin pimeydessä ja erossa Hänestä? On ihmeellistä, että syntisi on annettu anteeksi ja saat 

olla Jumalan ystävä. Kiitä tällä viikolla joka päivä anteeksiannosta. 

 

 


