
Adam – eka sankari ja eka pelkuri – sovellusta 
Mulla on täällä mukana tällainen laatikko(peililaatikko). Siellä sisällä on jotain todella arvokasta. 
Näytän muutamalle, mitä täällä. Älkää kertoko vielä sitä ääneen, mitä näitte, ennen kuin muutkin 
on nähnyt.  

• Miltä tuntuu, kun oot saanut katsella jotain todella arvokasta? 

• Oliko hieno taideteos? 

• Oletko koskaan nähnyt mitään vastaavaa? 

>Näytä muillekin mitä siellä on!! 
 

Niin kuin Adam, eka ihminen, SINÄ OLET: 
* Jumalan luoma, et ole täällä sattumalta etkä kehittynyt mistään, vaan luotu ihminen 

* Jumalan kuva (ei apina tai muukaan eläin)  
* mittaamattoman arvokas, jonka elämällä on tarkoitus ja päämäärä, et ole tyhjäntoimittaja 

* Jumala on antanut sulle elämän, hän luonut sut elämään hänen kanssaan. 
* sua ei luotu vaan tätä elämää varten, vaan olet iankaikkisuusolento, sun elämä jatkuu 
kuolemankin jälkeen. Sut on luotu taivasta varten. Sä oot niin arvokas, että Jumala haluaa elää 
sinun kanssasi joka sekunnin tuhannesosakin ja aina iankaikkisesti. 
 

KUTSUTTU TOIMIMAAN 

Elämää ei ole tarkoitettu ainaiseksi lomailuksi ja oleiluksi, vaan Jumala on asentanut sinuun 
toiminnan-tarpeen, elämäsi on määrä olla seikkailua. Alusta alkaen ihminen on tehnyt työtä.   
Adamille annettiin tehtäviä, ja ne samat tehtävä kuuluu meille: 
* viljele ja varjele ympäröivää luomakuntaa 

* luo uutta; uusia ihmisiä yhtä hyvin kuin tiedettä ja taidetta 

*Jumala hallitsee kaikkea, niin ihmisenkin tehtävä on hallita luontoa ja toisia ihmisiä, kuitenkaan 
ketään tai mitään vahingoittamatta. Tarvitset nöyryyttä tunnustaa sen, että olet vain ihminen, ja 
Jumala on kaiken yläpuolella. Sillä ihmisen, sun kutsumuksena on toimia aina Luojasi, Jumalan 
kirkastajana; kunnioittaen häntä ja Hänen tahtoaan.  
> Sinut on kutsuttu toimimaan ja Jumalalla on sulle tehtävä. 
*Jumala on antanut sulle lahjoja, mitä käyttää luomakunnan ja toisten parhaaksi, Jumala 
kunnioittaen ja kirkastaen.  
MIETIPÄ NYT: 
* onko sun lahjat luovia – kuvataidetta, musiikkia, kirjallista taidetta tms.  
*vai käytännöllisiä – rakentamista, käsitöitä, ruoanlaittoa, leipomista tms. 
*sosiaalisia, osaat toimia ihmisten kanssa - ihmisläheistä työtä, sairaiden, vanhusten, lasten tms. 
hoitoa 

 *tieteellistä – tykkäät tukia asioita ja selvittää miten asiat toimii, tehdä raportteja ja antaa viisaita 
lausuntoja 
*tai jotain ihan muuta.  
  
Kol. 3:23 ”Mitä teettekin, tehkää se täydestä sydämestä, niin kuin tekisitte sen Herralle ettekä 
ihmisille”  
> teetpä mitä tahansa, luuttuat lattioita, leivot pullaa, laulat, opetat toisia, tutkit tähtiä tms. niin, 
muista, että sut on kutsuttu tekemään kaikki, niin kuin tekisit ne Jumalalle, Jumalan kunniaksi.  
*seuraavan kerran kun siivoat, niin mietipä, onko sulla sellainen mieli, että on suunnaton ilo, kun 
saan siivota Jeesukselle? Tai kun äiti pyytää viemään roskiksen, niin ajatteletko, että ihanaa, mä 



saan tämänkin tehtävän tehdä Jeesukselle? Jeesus on antanut jalat joilla liikkua ja kädet joilla 
kantaa roskapussia. 
>se on sitä arjen sankaruutta, mitä Adamkin eli todeksi. Hän teki ihan normaaleja asioita ja 
niistähän löysi ilon elämäänsä. 
> Mutta Adamin elämähän alkuun oli täydellistä, kun ei ollut syntiä. Kun synti tuli, niin työstäkin tuli 
taakka.  (Otsa hiessä sinun on hankittava leipäsi… maa kasvaa sinulle orjantappuraa ja ohdaketta…)  
*sen tähden mulla ja sulla on useimmiten sellainen mieli, että en mä haluu, en osaa, en mä jaksa, 
tehdä sitä tai tätä. Syntiinlankeemuksen tähden työt tuntuu usein raskailta.  
*Työn tarkoitus ei ole muuttunut miksikään, sen tarkoitus on tuoda sulle iloa ja merkitystä 
elämään. 
* ja sitä paitsi sä saat pyytää Jeesukselta oikeanlaista mieltä ja voimaa tehtäviin, joita kohtaat ihan 
arkipäivänäsikin. Hän on luvannut vastata ja auttaa! Yksin et voi mitään. 
 

PERHE&YSTÄVÄT 

Jumala sanoi itse myös, ettei ihmisen ole hyvä olla yksin. Siksi hän loi Eevan. 
*Sinunkaan ei ole hyvä olla yksin, tarvitset perheen, ystäviä. Tarvitset kodin, oman paikan missä 
olla ja elää, ja mitä sinä kutsut kodiksesi. Ei tarkoita vain rakennusta, vaan esim. perhettä tai vaikka 
srk voi olla kotisi, yhteisö missä sä saat olla omana itsenäsi ja sun on hyvä elää, missä susta 
pidetään huolta, missä saat kasvaa ja oppia, missä on myös paikka toimia.  
*Koti kuuluu Jumalan antamaan siunaukseen.  
> synti on pilannut myös meidän ihmissuhteita. Kotona, perheen luona, ei välttämättä ole hyvä 
olla, vanhempasi voi olla eronneet, kotona voi olla pelkoa ja ahdistusta. Ystävien kanssa voi tulla 
riitoja, ystävät voi pettää ja hylätä. Moni elää ilman yhtään ystävää; kukaan ei, syystä tai toisesta, 
halua olla heidän lähellään. 
  
Mikä avuksi? 

* anteeksianto! – todellista sankaruutta – Jumala on ensin antanut anteeksi sulle, sä voit antaa 
muille. Se on tärkein asia meidän ihmisten välillä. siitä nousee elämä. Olenko minä valmis tänään 
pyytämään ja antamana anteeksi? Entä sinä? 

*Muista myös ennen kaikkea se, että Jumala ei hylkää eikä jätä! Hän lupaa niin, eikä hän 
lupaustaan petä. Vaikka toiset jättäisivät sinut, vaikka sulle ei olisi yhtään ystävää, niin aina on yksi, 
joka kuuntelee, joka auttaa, välittää, silloinkin kun olet mokannut pahanpäiväisesti. Hän on sinun 
Luojasi, Taivaallinen Isäsi, itse Jumala. 
*mieti myös, kuinka sinä voisit olla ystävä sellaisella, jonka näet koulussa tai harrastuksissa olevan 
yksinäinen, ketä ei oteta mukaan. Kuinka sinä voisit olla luomassa jollekin toiselle sellaisen tilan, 
että hän saa kokea olevansa tärkeä? 

  
USKO&JUMALAN SANA&JUMALANPALVELUS 

*Jumala on luonut sut elämään Hänen kanssaan, joten sun on parasta olla lähellä Jumalaa. Mitään 
parempaa ei tästä maailmasta löydy, kun Jumalan läheisyys. Mikään tässä maailmassa ei voi 
korvata sitä. 
*Jumala on hyvä, oikeudenmukainen, kaikkitietävä ja kaikkivaltias ja tahtoo sulle vain parasta. 
Joten, oikeesti, mikä sen parempaa voisi olla kuin olla Jumalan lähellä, joka on täydellisen hyvä ja 
lupaa vielä pitää huolen koko sun elämästäsi, pienimmistä suurimpiin asioihin. Hänen sallimattaan, 
kun ei hiuskaan putoa sun päästä! 
*Jumala on sun yläpuolella, joten hänellä on myös valta käskeä ja kieltää myös sua 



*Sut on kutsuttu uskomaan ja luottamaan Jumalaan, että Hän, Luojana ja koko universumin 
hallitsijana, on sua viisaampi ja toimii aina sun parhaaksesi, silloinkin kun sinusta ei siltä tunnu. 
Silloinkin kun hän kieltää sua, silloinkin kun hän sallii jotain vaikeaa sun elämään, silloin kun 
susta tuntuu siltä, että elämässä ei ole mitään järkeä. 
  
Olet saanut Jumalalta paljon lahjoja, joista yksi, äärettömän suuri lahja, on Hänen Sanansa. 
*Hän on antanut sen, koska rakastaa sinua – Raamattu on rakkauskirje sinulle.  
*Sen kautta opit tuntemaan Jumalaa, itseäsi ja elämäsi tarkoitusta.  
*Takerru siihen, Jumala tahtoo puhua sinulle Sanansa kautta, niin hyvinä kuin huonoina päivinä. 
Sieltä löydät elämän 

  
Mutta kun sulle on annettu Sana, Jumala on puhunut ja puhuu sulle, niin Jumala myös odottaa 
sinulta vastausta Sanoihinsa, eli Hän odottaa uskoa Häneen ja Hänen Sanaansa sekä sitä että 
palvelet häntä.  
  
Jeesus sanoo: ”Jos joku rakastaa minua, hän noudattaa minun sanaani” Joh. 14:23 

*Joka rakastaa Jumalaa, hän rakastaa Jumalan sanaa ja iloiten toimii Jumalan tahdon mukaan.  
*Kun sä turvaat Jeesukseen, sinä iloiten luet Raamattua, sinä kaipaat kuulla Jumalan ääntä ja 
iloitset ja kiität siitä, että Jumala on antanut sinne käskyjä ja kieltoja, jotka suojelevat sinua ja sinun 
lähimmäistäsi.  
*Toki, iloitset ja kiität myös siitä, että Jumala on sanassaan antanut paljon lupauksia, paljon 
rohkaisua elämän. Hän on varjellut sua ja antanut paljon hyvää elämääsi. 
  
Jumalanpalvelus on sitä, että siinä kuuntelet, mitä Jumala haluaa sulle sanoa, otat sen vakavasti ja 
tahdot toimia sen mukaan. Kiität Jumalaa, ja huudat häntä avuksi. Jumala on sun elämässäsi 
ykköspaikalla, kaiken kiitoksen kohteena, kaiken antajana, kaiken johtajana.  Korkein kutsumuksesi, 
tärkein asia elämässäsi, on rakastaa Jumalaa ja Hänen Sanaansa yli kaiken, enemmän kuin ketään 
ihmistä ja heidän sanojaan. 
  
SYNTI, SEURAUKSET JA PELASTUS 

*Kun Eeva ja Adam söivät kielletystä hedelmästä, alkoi maailman kello tikittää tuhon tuloa. Kaikki 
alkoi kulkea kohti kuolemaansa...  
*Maailmaan, sinun ja minun elämään tuli: sairaudet, pelko, riidat, itsekkyys, ylpeys, 
rakkaudettomuus, viha, katkeruus, pahat sanat, ajatukset ja teot, tottelemattomuus, pettymykset, 
sodat, kaikki murhe, tuska ja häpeä... 
> Me emme vaan tee syntiä, vaan se synti asuu meissä, ja vaikuttaa meissä eritavoin 

*sinä ja minä luonnostaan kapinoimme Jumalaa vastaan, vaikka tahdommekin tehdä aina hyvää, 
niin teemme kuitenkin pahaa joka päivä.  
*Meidän luontainen taipumuksemme on elää vastoin Jumalan tahtoa. Me juostaan Jumalaa 
pakoon, niin kuin Adam juoksi puskaan piiloon, kun Jumala häntä huhuili.  
Mekään emme pääse syntiemme kanssa Jumalaa piiloon vaan joudumme Jumalan puhutteluun. 
Omatunto kolkuttaa ja syyttää pahoista sanoista tai teoista; Jumala sanoo, että rikoit minua 
vastaan; sun on paha olla.  
*Voitko päästä eteenpäin? Joh. 1:9.  
> Jumala lupaa, että kun tunnustat olevasi syntinen ja tekeväsi syntiä monin eri tavoin, sä saat 
anteeksi. 



Raamattu sanoi, että ilman verenvuodatusta ei ole anteeksiantoa. Kun Jumala puki Adamin ja 
Eevan nahkavaatteisiin, hänen täytyi vuodattaa eläinten veri. Samalla tavalla Jeesus on 
vuodattanut verensä sun puolesta, kun Hän kuoli ristillä.  
Jeesus rakastaa sua niin paljon, että oli valmis kärsimään ristinkuoleman sun puolesta. Mutta hän 
ei vaan kuollut vaan nousi kuolleista ja elää tänäänkin.  
>Jumala tahto pukea myös sinut puhtaisiin vaatteisiin, eli hän tahtoo puhdistaa sinut kaikesta 
vääryydestä; antaa kaiken anteeksi, poistaa häpeän ja syyllisyyden. Jeesuksen ristinkuoleman 
tähden. 
   
Samoin kuin Adam uskoi Jeesukseen, niin sinäkin saat uskoa. Hän antaa sinulle kaiken anteeksi, 
saat olla vapaa.  
*Saat iloita elämästä ja lahjoista mitä Jumala on sinulle antanut. 
*Saat elää arjen sankarin elämää toisten ihmisten, työn ja touhun ja Jumalan Sanan kanssa, 
Jeesukseen turvaten.  
*Jeesus antaa sulle voiman toimia niin kuin tekisit kaiken Herralle. Eikä hän hylkää silloinkaan kun 
olet pelkuri, tai mokaat pahan kerran tai käännät Hänelle selkänsä. Hänen luo olet aina tervetullut, 
koit olevasi sankari tai pelkuri. 
 


