
Alussa Jumala loi taivaan ja maan 

 

PT=Päätotuus: Jumala loi ihmiselle täydelliset olosuhteet olla Hänen yhteydessään 

 

Johdanto: Legojen rakennus. Legoautojen rakennuskilpailu, autot alas portaita ja 

voittaja oli kenen auto kesti. Joskus auto hajosi ja silloin sen pysty kokoamaan jälleen 

kasaan. Kuka tiesi miten auto oli tehty? Sen luoja. Kuka tietää miten ihminen on 

tehty? Luoja! 

 

Monesti olen kertonut, että Jeesus opetti Raamatusta ja siitä kuinka Jumala loi 

maailman, mutta nyt puhutaankin siitä. Miten se tapahtui? 

 

Kulku 

”Alussa Jumala loi taivaan ja maan” 

- Miksi me olemme olemassa?  

- Mistä olemme tulleet? Ps. 139:13 ”äitini kohdussa hän on minut punonut” 

- Näkyvä näkymättömästä ( Hebr. 11:3) 

 

1.päivä: Jumalan ensi sanat: ”Tulkoon valkeus” 

 - Luotiin: maa, avaruus, aika ja valo  

  * kolmiyhteinen Jumala: Luoja Isä, Sana Poika, Henki 

 ? Mitä oli ennen maailman luomista? Jumala 

 - aika luotiin ja aika otetaan poiskin > Jeesus tulee takaisin 

2. päivä: Ilmakehä. Eli meri ja ilma  

 - Kuka pärjää ilman vettä? Entä ilman ilmaa?  

 ? TESTI: Kuin kauan voit olla hengittämättä?  

 > Ihmiselle hyvä PT 

3. päivä: Kuiva maa ja kasvit. 

 -  ihmiset eivät ole kaloja, tehtiin kuiva maa ja siihen kasveja 

 - autiomaa tai tunturi > paljain jaloin ruohikolla  

4. päivä: Aurinko, kuu ja tähdet (1.päivästä merkit ihmiselle?) 

- Kuinka paljon on tähtiä? Jumala loi ”- - sekä tähdet.” 

- Kuinka pieni on ihminen? Valo auringosta 8 min maahan. Silti PT 

5. päivä: Merieläimet ja lentävät olennot (2.päivän asukkaat) 

- ”Kukin lajinsa mukaan” Kaikki lajit luotiin kerralla! 

 * Kuka on yrittänyt rakentaa leijaa. Lentääkö? Jumala teki linnut!   

6. päivä: Maalla elävät eläimet ja ihmiset ( 3.päivän asukkaat) 

 * ”Kukin lajinsa mukaan”. Kaikki eläimet valmiiksi. 

 - Ihmisillä ja eläimillä oli ravintona kasvit. > Ei kuolemaa 

 * Ei ollut syntiä, kaikki oli vain hyvää. 

 * Syntiä ei ollut maailmassa! Jumala ei sitä luonut. > Syntiinlankeemus 

- Hän loi meidät mieheksi ja naiseksi. Jumalan kuvaksi 

 > Mitä tarkoittaa olla Jumala kuva. = äärimmäisen arvokas PT 

 - ”Viljellä ja varjella” > Välittää ihmisistä ja luonnosta. 

7. päivä: lepopäivä. (ei paria) 

- Jumala tarkoitti lepopäivän ihmiselle. Eikä se ole päättynyt: ”Mikäpä 

hätä tässä valmiissa maailmassa.” 

8. Tekijän oikeudet 

 - Legoauton korjaaja vrt. ihmisen korjaaja = Jeesus maan päällä 

 * Jumala antoi käyttöohjeet: Raamattu! 

 > Kaiken luoja haluaa olla silti meidän kanssa yhteydessä! Rukous!! 

OHJEET 
1.2.3..Pääkohdat 

? Esitä kysymys  

> ”Siitä seuraa” 

* Sovellus elämään 

PT:Toista päätotuus 
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Rm.8:38- Olen varma 

Rm.3:23 Kaikki synt. 

Lk.10:27: Rakasta x3 



Luominen 1. Moos. 1:1 -2:4 

 

Mitä Herra teki? 

Loi maailman ja taivaan. Loi eläimet ja loi ihmisen. Hän loi ihmiselle hyvän paikan 

olla ja elää lähellä Jumalaansa. Hän loi ihmisen kuvakseen. Lepäsi 7. päivän. 

 

Mitä tämä osoittaa hänestä? 

Jumala rakastaa ihmistä ja haluaa erottaa ihmisen kaikesta muusta luomakunnasta. 

Hänen tahtonsa on hyvä ja Hän teki kaiken täydelliseksi. 

 

Mitä voimme oppia päähenkilöstä? 

Päähenkilö? Luoja Isä, Sana Poika ja Henki. Ihminen Hänen rakkauden kohteenaan. 

Maailma ihmisen asuinpaikkana. 

 

Mitä voimme oppia synnistä ja sen seurauksista? 

Syntiä ei ollut, kaikki oli täydellistä. Jumalassa ei ole syntiä. Eikä aluksi 

ihmisessäkään. Pimeys peitti syvyydet..? 

Synti tuli maailmaan ihmisen halusta.  

 

Onko kertomuksessa vaikea kohta joka pitäisi selittää? 

1. päivä: Valo 4. päivä aurinko. 

 

Totuuksia 

Jumala on kaiken tehnyt tosi tarkoituksella. Hän teki ihmisen ilokseen oman 

rakkauden kohteekseen. Kaikki oli sangen hyvää. 

 

Päätotuus: : Jumala loi ihmiselle täydelliset olosuhteet olla Hänen yhteydessään 

PT=Päätotuus: Jumala loi sinut hyväksi 

 

 


