
Syntiinlankeemus

1. Moos. 2:8–3:1–24

- Synkkä ja surullinen päivä -3

Keskellä Jumalan luomaa puutarhaparatiisia seisoi hyvän ja pahan tiedon puu. Puutarhassa asusti yksi Ju-
malan luoma ihminen. Jokainen päivä oli Adamille valoisa ja mahtava, hän sai elää Jumalan kanssa. Jumala 
antoi Adamille yhden käskyn: 1.Moos. 2:16,17 Puutarhassa oli paljon hyvää syötävää; ei olisi suuri ongelma 
olla syömättä yhden puun hedelmiä. Helppo käsky vai mitä? 

Jumala toi myös kaikki eläimet Adamin luokse ja käski hänen antaa niille nimet. Kaikki eläimet olivat kesy-
jä, eikä Adamin tarvinnut pelätä niitä. Jotain kuitenkin puuttui; ei ollut toista ihmistä, jonka kanssa Adam 
olisi voinut jutella, hoitaa puutarhaa ja iloita elämästä. Jumala tiesi sen ja vaivutti Adamin uneen. Hän otti 
Adamin nukkuessa tältä kylkiluun ja käytti sitä tehdessään naisen. Adam kutsui häntä Eevaksi. Jumalan 
täydellisessä puutarhassa eli nyt kaksi onnellista ihmistä. He eivät olleet häpeissään, vaikka heillä ei ollut 
vaatteita. Kaikki oli ihmeellistä ja täydellisen hyvää.

Puutarhan eläinten joukossa oli myös käärme. Se ei ollut normaali käärme, vaan Jumalan vihollinen, paho-
lainen, joka oli ikään kuin valepuvussa. Käärme kysyi Eevalta: ”Onko Jumala todella sanonut: ’Te ette saa 
syödä mistään puutarhan puusta?’” Se vähän muokkasi Jumalan sanoja, sillä eihän se niin mennyt; Jumala 
oli kieltänyt syömästä yhden puun hedelmiä. Käärme myös valehteli Eevalle hedelmän syömisen seurauk-
sista: ”Ette suinkaan kuole; teistä tulee Jumalan kaltaisia niin, että tiedätte kaiken sekä hyvän että pahan.” 
Se houkutteli Eevaa olemaan tottelematon Jumalalle ja lupaili suuria. Eeva otti puusta hedelmän, söi ja 
antoi Adamillekin. He olivat tottelemattomia Jumalaa kohtaan. (KELTAINEN KOLMIO JA MUSTA SYDÄN) 
Miksi Jumala laittoi sen puun sinne ja antoi ihmiselle mahdollisuuden toimia väärin? Koska Jumala rakas-
taa ihmistä, Hän ei luonut meistä robotteja, jotka toimisivat aina vain käskystä. Hän antoi vapauden valita, 
mutta olemme myös vastuussa valinnoistamme.  

Kun sinä teet sitä, mitä itse haluat, etkä tottele Jumalaa, teet syntiä. Tiedätkö, miksi kissa käyttäytyy kissan 
lailla, eikä niin kuin jänis? Koska se on kissa. Sinä ja minä teemme syntiä, koska olemme syntisiä ihmisiä. 
Siitä päivästä alkaen, kun Adam ja Eeva lankesivat syntiin, jokaisella ihmisellä on syntymästään saakka ol-
lut halu tehdä syntiä. Synti asuu meissä ja vaikuttaa vääriä sanoja, tekoja, ajatuksia, tekemättä jättämisiä, 
itsekyyttä, ylpeyttä… kaikenlaista pahaa. Synti on vakava asia! Miksi? Katsotaanpa Room. 6:23 Synnillä on 
aina seurauksensa, esimerkiksi, jos minä valehtelen sinulle, sinä et luota minuun. Todellinen rangaistus on 
kuolema, mikä tarkoittaa iankaikkista eroa Jumalasta. Sinun on parasta olla Jumalan kanssa, mutta Jumala 
vihaa kaikkea vääryyttä, eikä Hänen luoksensa pääse mikään synti, sen takia synti erottaa Jumalasta. Ju-
mala onneksi kuitenkin tarjoaa sinulle lahjaa, joka on iankaikkinen elämä, eli yhteys Jumalaan. Uskomalla 
Jeesukseen saat syntisi anteeksi ja saat elää Hänen kanssansa tässä elämässä ja ikuisesti taivaassa; se on 
paras lahja ikinä. 

Se oli synkkä ja surullinen päivä, kun Adam ja Eeva olivat tottelemattomia. Synti tuli maailmaan ja kaikki 
muuttui. Tuli sairaudet, kaikenlaiset murheet, riidat, kiusaamiset, sodat ja kuolema. Adam ja Eeva myös 
huomasivat olevansa alasti ja häpesivät sitä. He tekivät 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. Jumala 
huuteli puutarhassa: ”Adam, missä sinä olet?” Adamin sydän varmasti jyskytti, kun hän tuli ulos piilostaan. 
Hän sanoi: ”Minä kuulin äänesi puutarhassa ja olin peloissani, koska olin alasti. Siksi piilouduin.” Adam tiesi, 

OPETUS

“Synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on 

iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän 

Herrassamme.“ Room. 6:23



että Jumala oli nähnyt kaiken. Kun Jumala kysyi Aadamilta, oliko hän ollut tottelematon, Adam vastasi: ”Vai-
mo, jonka annoit minulle, antoi hedelmän ja minä söin sen.” Adam syytti Eevaa.  Eeva taas syytti käärmettä 
sanoen: ”Käärme petti minua, ja minä söin.” He syyttivät toisiansa, vaikka kaikki olivat syyllisiä. Kuinka help-
poa se on meillekin? Toi aloitti, tuo sen oikeasti teki, enkä minä, vaikka itse tein väärin…

Onneksi heti pian syntiinlankeemuksen jälkeen Jumala antoi lupauksen. Hän lähettää maailmaan pelas-
tajan, joka tuhoaisi paholaisen voiman ja pelastaisi meidät synnistä. Kuka hän on? Jeesus, Jumalan Poika. 
Tuhansia vuosia myöhemmin Jeesus todella tuli ja kuoli ristillä syntiemme tähden. Jumala rankaisi Jeesusta 
sinun sijastasi, ettei sinun tarvitse kärsiä. Jeesus kuoli, jotta sinä saat elää. Hän ei vaan kuollut, vaan nousi 
kuolleista ja elää tänäänkin, jotta uskomalla Jeesukseen sinäkin saat syntisi anteeksi sekä iankaikkisen elä-
män Jumalan kanssa. Se on Jumalan lahja sinulle niin kuin Raamattu sanoo: Room. 6:23 Jos et vielä vas-
taanottanut Jumalan lahjaa, et ole saanut syntejäsi anteeksi, mutta haluaisit, voit rukoillen vastaanottaa 
sen. Rukoile vaikka näin: Jeesus, anna minulle syntini anteeksi. Minä tahdon vastaanottaa antamasi lahjan, 
iankaikkisen elämän. Kiitos siitä! Aamen. Hän kuulee rukouksesi ja siihen vastaa. (VALKOINEN SYDÄN) Sinä, 
joka uskot jo Jeesuksen, kiitä siitä suuresta lahjasta, minkä olet Jumalalta saanut. 

Vaikka Jumala rankaisi Adamia ja Eevaa heidän tottelemattomuudestaan, Hän rakasti heitä yhä. Jumala teki 
heille vaatteet eläinten nahoista, eli viaton eläin joutui kuolemaan heidän tähtensä. Se oli esimerkki siitä, 
kuinka Jeesus joutui kuolemaan meidän tähtemme. (RISTI) Jumala lähetti Adamin ja Eevan pois puutarhas-
ta, asetti enkeleitä puutarhan portille ja leimuavan miekan vartioimaan elämän puulle vievää tietä, ettei 
Adam ja Eeva söisi siitä ja eläisi ikuisesti syntisessä tilassaan. Vaikka Adam ja Eeva eivät saaneetkaan elää 
enää puutarhassa, he olivat varmasti kiitollisia Jumalan lupaamasta Pelastajasta, johon uskomalla hekin 
saivat syntinsä anteeksi. He varmasti ymmärsivät, mitä tämä raamatunkohta tarkoittaa: Room. 6:23 

Päivä, jolloin synti tuli maailmaan, oli surullinen ja kauhea, mutta hyvä uutinen on, että Jumala piti lupauk-
sensa ja antoi Jeesuksen pelastajaksi. Jeesuksen uskovana saat olla monesta syystä onnellinen ja kiitollinen: 
olet saanut anteeksi; sinulla on yhteys Jumalaan, voit puhua Hänen kanssaan, milloin tahansa ja Hän puhuu 
sinulle. Kerran saat olla hänen luonaan taivaassa, missä ei ole enää syntiä, ei kipua, ei mitään pahaa. 

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: Käärme 
Aloitus: Hui ja hyi, mikä käärme, kavalin kaikista eläimistä. Käärme löytyy myös Raamatunlehdiltä, joten 
lähdetäänpä tutustumaan, mikä vaikutus ikävä käärmeen vaikutus näkyy meidän jokaisen elämässä. 
Lopetus: Käärme muistuttaa, kuinka ihminen lankesi syntiin, oli tottelematon Jumalalle ja synti, kaikki paha, 
tuli maailmaan, mutta onneksi Jumala lupasi pelastajan, johon uskomalla saamme syntimme anteeksi. 

Pohdintakysymyksiä: 
Millä tavoin syntiinlankeemus ja sen seuraukset vaikuttavat sinun elämääsi? 
Mitä Jumalan antama lahja, Jeesus ja iankaikkinen elämä, sinulle merkitsevät? 

Rukousaiheita opetuksen pohjalta: 
Tunnusta Jumalalle, jos mieltäsi painaa joku synti ja pyydä anteeksi. 
Kiitä Jeesuksesta ja anteeksiantamuksesta ja iankaikkisesta elämästä taivaassa.


