
Luominen
1. Moos. 1,2:1-7 

- Aikojen alussa -2

Raamattu alkaa sanoin: ”Alussa Jumala loi taivaan ja maan”. Ennen kuin Jumala loi, ei ollut yhtään mitään. 
Paitsi Jumala, joka on aina ollut ja aina oleva. Jumalalla ei ole alkua eikä loppua. (näytä sormus, kumilenkki 
tms) Ainoastaan Jumala pystyy luomaan tyhjästä. Kukaan ihminen ei ollut näkemässä, kun maailma luotiin, 
joten miten voimme tietää, miten kaikki on luotu. Raamatussa se kerrotaan. Etsitäänpä Hepr. 11:3 
Sinä saat uskoa, että se, mitä Raamatussa lukee, on totta. Uskon avulla ymmärrät, että Jumala on luonut 
kaiken. Me ihmisinä haluaisimme saada tarkan selonteon siitä, miten maailmankaikkeus on syntynyt; pal-
jon sitä tutkitaan ja monenlaisia selityksiä laaditaan. Jostain syystä Jumala kuitenkin on nähnyt parhaaksi, 
että meille riittää lyhyt kertomus maailman synnystä.

Mitäs kaikkea Jumala sitten loi? (laita kuvia näkyviin) Valon, taivaan kannen, veden, maan, auringon, kuun, 
tähdet, kasvit, eläimet maalle, veteen sekä taivaalle. Hän loi koko maailman, koko universumin.  Mites Ju-
mala kaiken tämän loi? Hepr. 11:3 – Jumalan sanalla. Ajattele, Jumala sanoi vain pari sanaa: Tulkoon valo 
ja valo tuli. Kasvakoon kasveja ja kasvit kasvoivat. Kuinka voimakas Jumalan sana oikein onkaan. Jumalan 
sana, Raamattu, on tänäänkin yhtä voimakas. Kun luet sitä ja otat sen todesta, se luo uutta sinun elämääsi.
 
Mutta hei, jotain oleellista vielä puuttuu. Jumala jätti viimeiseksi huipputyönsä. Viimeisenä Hän loi jotakin 
erityistä, erilaista ja ihmeellisempää kuin mitä Hän oli luonut tähän mennessä. ”Jumala loi ihmisen omaksi 
kuvakseen. ” Jumalan luomina ihmisinä muistutamme Jumalaa. Sinä olet persoona, joka kykenee ajattele-
maan ja toimimaan ajatuksen mukaan, pystyt luomaan uutta erilaisista tarvikkeista. Sinä voit ymmärtää 
jotain Jumalasta ja voit olla yhteydessä Häneen. Jumala loi ihmisen yhteyteensä, elämään hänen kanssaan, 
voit kuulla Jumalan puhuvan sinulle ja voit itsekin puhua Jumalalle. Jumala on antanut meille myös tehtä-
vän viljellä ja varjella tätä Jumalan luomaa maailmaa. Minä ja sinä olemme myös vastuussa elämästämme 
ja teoistamme Jumalalle. Jumala antoi meille hengen, joka ei koskaan kuole vaan elää ikuisesti. Meillä ei ole 
vain tämä elämä, mitä nyt elämme, vaan elämämme jatkuu vielä kuolemankin jälkeen. Jumala tahtoo elää 
kanssasi joka hetki tässä elämässä ja ikuisesti taivaassa, Jumalan luona. Se on sinulle ja minulle parasta, 
mitä voi olla. Onnellisinta on olla ja elää Jumalan, Luojamme, kanssa.

Jumala ei muuten luonut ihmistä samalla tavalla kuin kaiken muun. ”Herra Jumala muovasi maan tomusta 
ihmisen ja puhalsi hänen sieraimiinsa elämän henkäyksen. Näin ihmisestä tuli elävä olento.” 1. Moos. 2:7 
(Peili) Kun katsot peiliin, näet siellä ainutlaatuisen Jumalan mestariteoksen. Se olet sinä! Olet arvokas ja 
rakas ihminen, juuri sellainen mahtava poika tai tyttö, jonka Jumala on luonut. Hän on tarkoittanut tänne 
elämään omaksi ja meidän toisten ihmisten iloksi.  Sinäkin voit sanoa kuten Psalmin kirjoittaja Raamatussa: 
”Minä olen ihme, suuri ihme, ja kiitän sinua siitä. Ihmeellisiä ovat sinun tekosi, minä tiedän sen.” Ps. 139:14 

Kun Jumala katsoi kaikkea tekemäänsä, mitä Hän tuumasi? – Kaikki oli hyvää, täydellistä ja onnellista. Kuusi 
päivää kului luomistyössä, mitäs seitsemäntenä päivänä tapahtui? – Jumala lepäsi kaikesta työstään. Uu-
puiko Jumala niin pahasti, että hänen piti levätä? Ei. Jumala asetti tuolloin lepopäivän. Elämä ei ole vain työ-
tä varten, vaan lepo kuuluu yhtä lailla elämään. Sinä ja minäkin, tarvitsemme lepoa, jotta jaksamme arjen 
puuhat. Jumala myös käskee, että pyhitä lepopäivä. Eli erota yksi päivä viikosta, jolloin levon lisäksi vietät 
Jumalan kanssa aikaa enemmän kuin arkena ehdit. Lue ja kuuntele Raamattua sekä rukoile yksin ja yhdessä 
toisten uskovien kanssa; mene seurakuntaan, sinne, missä Jeesukseen uskovat kokoontuvat. 

OPETUS

“Uskon avulla me ymmärrämme, että maailmat on luotu 

Jumalan sanalla: näkyvä on syntynyt näkymättömästä.”  

Hepr. 11:3



Hepr. 11:3. Uskon avulla… Kun sä luet Raamattua rukoillen, Jumala Pyhän Hengen kautta vaikuttaa sinussa 
uskon elävään Jumalaan ja Hänen sanaansa. Hän vaikuttaa uskon siihen, että Hän on luonut sinut, antanut 
sinulle elämän. Hän itse tahtoo elää kanssasi joka hetki, pitää sinusta huolen ja antaa myös ikuisen elämän 
luonaan taivaassa. Uskomalla Jeesukseen, saat elää Jumalan kanssa aina. 

Ilman Raamatun luomiskertomusta emme voi ymmärtää maailmaa, jossa elämme. 
Luomiskertomus kertoo, että: 
*kaiken takana on Jumala
*Jumala loi kaiken hyväksi, pahuus tuli maailmaan vasta luomisen jälkeen
*sinut on luotu Jumalan kuvaksi, olet ainutlaatuinen ja tärkeä ihminen
*elämäsi ei ole sattumaa eikä turhuutta, vaan kaikella on tarkoitus
*elämä ei pääty kuolemaan, vaan jatkuu ikuisesti

 Miten tämän kaiken voi ymmärtää? - uskon avulla: Hepr. 11:3

MUUTA
Havaintovälineet:
Käytä flanelloja tai etsi kuvat esim. www.freebibleimages.org -sivustolta. 
Muita kuvia/esineitä voit käyttää sen mukaan, kun itseltäsi löytyy tai on mahdollista hankkia. 
Peruskuvat (Jumala, synti, Jeesus, pelastus, taivas) tulostettavissa www.ilosanomalapsille.net -sivustolta. 

Raamatunlause: 
Tulosta erilliselle paperille tai PowerPointteja käyttäessä laita vaikka omalle dialle, jotta se on lasten kanssa 
luettavissa yhdessä aina, kun se opetuksessa mainitaan - jotta se jäisi lasten mieleen. 

Esine/kuva johdannoksi ja lopetukseksi: Maapallo
Aloitus: Nythän käsissämme on koko maailma, mutta oikeasti, kenen kädessä maailmamme on ja miten 
kaikki on luotu. Tutustutaanpa, mitä Raamattua kertoo. 
Lopetus: Jumala on sanallaan luonut kaiken ja antanut meille elämän.

Pohdintakysymyksiä: 
Mietipä, mistä kaikesta Jumalan luomista asioista olet tänään kiitollinen? 
Onko luomiskertomuksessa jotain sellaisia asioita, mitä sinun on vaikea uskoa tai ymmärtää? 

Rukousaiheita opetuksen pohjalta: 
Rukoile ja kiitä niistä Jumalan luomista asioista, mistä olet tänään kiitollinen.
Pyydä Jumalalta apua asioihin, mihin tarvitset ymmärrystä ja uskoa.


