
Luominen, 1. Moos. 1,2 
Kuvat Lastenmission ”Alussa” -materiaalista ja vähän muitakin sekalaisia kuvia. 

 

Kuva: (maapallo, eläimiä, kasveja, ihmisiä) 

Elämme maailmassa, jossa on paljon ihmeellisiä asioita. Monet asiat tuntuvat luonnolliselta, mutta jos hetken 

mietit, vaikka itseäsi, niin löydät paljon ihmeellisiä asioita. Mistä tämä kaikki on tullut? Mistä kaikki sai al-

kunsa? 

 

Ihmiset tutkivat paljon, maailman syntyä ja opettavat, että maailma on syntynyt alkuräjähdyksestä ja ihminen 

on kehittynyt apinasta jne. Raamatun ensimmäisillä sivuilla meille kerrotaan, kuinka Jumala loi maailman. 

Tiede ei pysty todistamaan Jumala on olemassa, mutta ei myöskään sitä, että Jumala on olemassa. Samoin 

tiede ei pysty kumoamaan Raamatun luomiskertomusta. Tieteet tutkivat sitä maailmaa, joka olemassa ja 

Raamattu kertoo, miksi se on olemassa. 

 

NÄKYVIIN ja luetaan: Hepr. 11:3 ”Uskon avulla me ymmärrämme, että maailmat on luotu Jumalan Sanalla: 

Näkyvä on syntynyt näkymättömästä.” 

 

Kukaan ihminen ei ole nähnyt, kun maailma on luotu. Mutta me saamme uskoa, että se, mitä Raamatussa 

lukee, on totta ja näin uskon avulla me voimme ymmärtää, että Jumala on luonut kaiken, sanallaan. Me ih-

misinä haluaisimme saada tarkan selonteon, miten maailmankaikkeus on syntynyt. Jostain syystä Jumala kui-

tenkin näki parhaaksi, että meille riittää lyhyt kertomus maailman synnystä.  

 

Miten talot syntyy? Rakentaja rakentaa. Ei voi olla rakennusta, jos ei ole rakentajaa. Ei voi olla taideteosta, 

jos ei ole taiteilijaa. Ei voi olla luomakuntaa, jos ei ole luojaa. 

 

Ennen kuin Jumala loi, ei ollut yhtään mitään. Mutta miten kaikki sitten alkoi? Raamattu kertoo meille näin:  

NÄKYVIIN R-kohta: 1. Moos. 1:1,2 

Alkuun oli vain pimeyttä ja vettä ja Jumalan Henki liikkui vetten yllä. Jumala on kolmiyhteinen Jumala, jolla 

on kolme persoonaa: Jumala, Jeesus ja Pyhä Henki. (vesi, höyry, jää) Eli Jeesus ja Pyhä Henkikin olivat luo-

massa tätä maailmaa. 

 

Ennen kaikkea oli Jumala. Mistä Jumala tuli? > Jumala on aina ollut > sormus!  Meidän ihmisten järki ei voi 

ymmärtää aikaa, ennen maailman luomista. Voimme vain uskoa siihen, mitä Raamattu kertoo.  Jumala on 

iankaikkinen, aina ollut ja aina oleva. 

 

Kuva 1 

Mitä Jumala loi ensimmäiseksi? Valon. Eli päivän ja yön. Ja ajattele, Jumala sanoi vaan pari sanaa: Tulkoon 

valo. Ja valo tuli. Jumala loi sanallaan. Jumalan sana on niin voimakas, että se voi luoda tyhjästä uutta. 

 

Kuva 2 

Mitäs toisena päivänä tapahtui? > 1. Moos. 1:6-8 

> Jumala loi taivaan kannen, tämän minkä me näemme. Linnut lentävät taivaalla, pilviä on taivaalla. 

Vettä on merissä, joissa, mutta sitä tulee myös taivaalta 

 

Kuva 3 

Kolmantena päivänä? > 1. Moos. 1:9,10 >miksi kutsutaan sitä aluetta, mihinkä vedet kokoontuivat? - Eli Ju-

mala loi maan ja meret. Nyt oli siis sekä kuivaa maata ja merta. Maanosat yms. Alueet.  Jumala sanoi myös: 

1. Moos. 1:11,12 >Jumala loi kaikki kasvit. 



Kuva 4 

Entä neljäntenä? 1. Moos. 1:14-15 >Mitä on taivaankannen valot? Päivän valo? Yön valot? Jumala asetti ne 

taivaalle loistamaan maan päälle, hallitsemaan päivää ja yötä ja erottamaan valon pimeydestä. Ne myös 

osoittavat aikaa, hetkiä ja vuosia. Kuu -> kuukausi.  

 

Kuva 5 

Viides päivä? 1. Moos. 1: 20-22 Jumala loi meren eläimet eli kalat ja meripedot yms. Sekä kaikki siivekkäät 

lajit, linnut. Kuinka paljon erilaisia kaloja ja lintuja onkaan tässä maailmassa; Ihan hirveesti… 

 

Kuva 6 

Entä kuudes? 1. Moos. 1: 24,25 >Jumala loi eläimet maan päälle, pienet ja isot. Nyt on kassassa maa ja taivas, 

meret, kasvit, kalat, linnut ja muut eläimet.  Mitäs muuta Jumala loi?  

 

Jumala sanoi: Tehkäämme ihminen. Ihmisen luomisesta Jumala kertoo enemmän kuin minkään muun luomi-

sesta. Sen kautta Jumala varmasti tahtoo sanoa sinulle, että kiinnitä enemmän huomiotasi itsesi luomiseen 

kuin käytät aikaasi koko maailman synnyn pohtimiseen.  

 

Tehkäämme  monta. Jumala, Jeesus ja Pyhä Henki yhdessä päättivät luoda ihmisen. Tehkäämme hänet 

kuvaksemme, kaltaiseksemme… mitä se tarkoittaa? 

Jumalan kuva  ihminen jollain tavoin muistuttaa Jumalaa, ihminen on persoona, joka kykenee ajattelemaan 

ja ymmärtää vastuunsa teoistaan, ihminen voi ymmärtää jotain Jumalasta ja olla yhteydessä Jumalaan. 

 

Jumala loi ihmisen yhteyteensä > eli vain ihminen voi kuulla Jumalan äänen, vain ihminen voi puhua Jumalalle 

Ihmisellä on erityisasema tässä maailmassa. Mutta ihminen, sinä ja minä, ollaan myös vastuussa elämästä ja 

teoista Jumalalle.  Jumala antoi ihmiselle hengen, joka ei koskaan kuole vaan elää ikuisesti. Eli ei ole vain tämä 

elämä, mitä nyt eletään, vaan elämä jatkuu vielä kuolemankin jälkeen.  

 

Jumala ei luonut ihmistä samalla tavalla kuin kaikkea muuta vaan miten? > 1. Moos. 2:7 

Ihminen on luotu maan tomusta. Joten ihmisellä, meillä, on erityisasema, niin me ollaan osa tätä luomakun-

taa. Jumala on antanut meille ihmisille myös tehtävän, (minkä?) viljellä ja varjella tätä maata 

 

Nykyajan kuva ihmisistä 

Jokainen ihminen on ainutlaatuinen (kukaan meistä ei ole samanlainen, erilainen sormenjälki) Jokainen on 

Jumalan luoma ja siksi äärettömän arvokas ja rakas. Jokaisella on oma paikkansa Jumalan suunnitelmissa. 

 

Eli sinä olet ainutlaatuinen ihminen, Jumalan luoma, arvokas ja rakas ja Jumalalla on suunnitelma sinun elä-

määsi varten. Sinä et ole täällä sattumalta, vaan Jumala on tarkoittanut sinut tänne. Jumala antaa sinun elä-

mällesi tarkoituksen. 

 

Ps. 139:14 näkyviin, yhteen ääneen 

Sinä olet ihme, ja siitä saamme kiittää Jumalaa.  

 

Näytä kaikki kuvat uudelleen, (kerratkaa, mitä Jumala minäkin päivänä loi) 

Ja mitä Jumala ajatteli, kun hän katsoi kaikkea tekemäänsä? > kaikki oli hyvää. 1. Moos. 1:31 

 

Mitäs seitsemäntenä päivänä tapahtui? > 1. Moos. 2:1-3 

Uupuiko Jumala niin pahasti, että hänen piti levätä? Ei. Jumala asetti tuolloin lepopäivän. Elämä ei ole vain 

työtä varten, vaan lepo kuuluu yhtä lailla elämään. Me, sinä ja minä, tarvitsemme sitä. 



Pyhitä lepopäivä. Vietä aikaa enemmän Jumalan kanssa. Lue ja kuuntele Jumalan Sanaa. Uskovien yhteys jne. 

Pyhäpäivä muistuttaa meitä Jumalasta, Jumala on tehnyt kaiken ja hallitsee kaikkea. Jokainen lepopäivä myös 

muistuttaa meitä taivaasta, tulevasta ikuisesta levosta Jeesuksen luona. 

 

Maapallon kuva 

Raamattu sanoo, että Jumala katsoi kaikkea tekemäänsä ja kaikki oli hyvää. Onko maailma hyvä? Miksi maa-

ilmassa sitten on pahaa? 

 

Kun luetaan Raamattua vähän eteenpäin, niin seuraavaksi siellä kerrotaan syntiinlankeemuksesta. Ihminen 

rikkoi Jumalan tahtoa vastaan. Kuunteli vihollista ja tahtoi olla kuin Jumala ja elää ikuisesti. Syntiinlankee-

muksen tähden kaikki ihmiset, sinä ja minä, olemme syntisiä, emme vain tee syntiä, kaikkea pahaa ja väärää, 

vaan meissä asuu synti. Synti erottaa sinut Jumalasta ja toisista ihmisistäkin. 

 

Kun Jumala loi ihmisen, hän tarkoitti hänet elämään yhteydessä Häneen, mutta synti rikkoi tämän yhteyden. 

Jumala vihaa syntiä. Jumala kuitenkin rakastaa syntistä ihmistä  Jumala rakastaa sinua niin paljon, että hän 

haluaa elää kanssasi ikuisesti, siksi mitä Jumala teki, että saisi elää kanssasi aina? 

 

Jumala lähetti Jeesuksen, joka kärsi rangaistuksen sinun ja minun puolesta. Hän kuoli ja nousi kuolleista ja 

näin hän korjasi yhteyden Jumalaan. Uskomalla Jeesukseen saat syntisi anteeksi ja saat aina elää Jeesuksen 

kanssa.  

 

Miten voi pyytää syntejä anteeksi? Miten voi uskoa Jeesukseen? Voit rukoilla esim.… Jeesus kuulee varmasti 

rukouksesi. Voit rukoilla siinä missä nyt istut tai vaikka illalla kotona sängyssäsi. 

 

Uskomalla Jeesukseen saat synnit anteeksi. Jeesus on minun ja sinun, koko maailman pelastaja. 

 

 

Ilman tätä luomiskertomusta emme voi ymmärtää maailmaa. 

Luomiskertomus kertoo meille, että  

*kaiken takana on Jumala 

*kaikki on luotu hyväksi 

*Ihminen on luotu Jumalan kuvaksi, erityisasemaan 

*Elämämme ei ole sattumaa, tällä kaikella on tarkoitus 

*Jumala loi maailman omaksi ilokseen, pahuus tuli maailmaan luomisen jälkeen 

 

Miksi Jumala loi maailman – ja sinut? – Omaksi ilokseen ja kunniakseen, että kaikki koko luomakunta ja sinun 

ja minun elämä ylistäisi, kiittäisi ja korottaisi Jumalaa. 

 

Sinä joka jo uskot Jeesukseen, muista, että Jeesus on sun kanssasi joka hetki. Hänellä on suuri suunnitelma 

sinun elämällesi, jota pitkin hän haluaa sinua johdattaa. 

 

Rukous/keskustelumahdollisuus 


