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SYNTIINLANKEEMUS  JA  LUPAUS  VAPAHTAJASTA

       Kuva © taidegraafikko Kimmo Pälikkö

1. Kertomuksen taustatietoja
a) Kertomuksen tapahtumapaikka: Eedenin paratiisissa

b) Kertomuksessa esiintyvät henkilöt: Ensimmäiset ihmiset, Aadam ja Eeva

c) Vieraat termit
Kerubit ovat enkeleitä. Kerubit mainitaan erityisesti liitonarkin kannella:
”Tee myös armoistuin puhtaasta kullasta, puolenkolmatta kyynärän pituinen
ja puolentoista kyynärän levyinen. Ja tee kaksi kultakerubia, armoistuimen
molempiin päihin. Tee toinen kerubi toiseen päähän ja toinen kerubi toiseen
päähän. Tehkää kerubit armoistuimesta kohoaviksi, sen kumpaankin päähän.
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Kerubit levittäkööt siipensä ylöspäin, niin että ne peittävät siivillänsä
armoistuimen, ja niiden kasvot olkoot vastakkain; armoistuinta kohti olkoot
kerubien kasvot käännetyt. Aseta armoistuin arkin päälle ja pane arkkiin laki,
jonka minä sinulle annan. Ja siinä minä ilmestyn sinulle ja puhun sinulle
armoistuimelta, niiden kahden kerubin välistä, jotka ovat lain arkin päällä,
kaiken sen, minkä minä sinun kauttasi israelilaisille säädän.
2 Moos. 25:18–22

Salomon temppelin kaikkeinpyhimmässä oli kaksi 10 kyynärän (n. 5 m)
korkuista öljypuusta tehtyä ja kullalla päällystettyä kerubia. Liitonarkin
paikka oli kerubien siipien alla.

2. Itse kertomus Raamatusta
1 Moos. 3

Mutta käärme (sielunvihollinen) oli kavalin kaikista kedon eläimistä, jotka
Herra Jumala oli tehnyt; ja se sanoi vaimolle: "Onko Jumala todellakin
sanonut: 'Älkää syökö kaikista paratiisin puista'?" Vaimo vastasi käärmeelle:
"Me saamme syödä muiden puiden hedelmiä paratiisissa, mutta sen puun
hedelmästä, joka on keskellä paratiisia, on Jumala sanonut: 'Älkää syökö siitä
älkääkä koskeko siihen, ettette kuolisi.'" Käärme sanoi vaimolle: "Ette
suinkaan kuole; vaan Jumala tietää, että sinä päivänä, jona te siitä syötte,
aukenevat teidän silmänne, ja te tulette niin kuin Jumala tietämään hyvän ja
pahan."

Vaimo näki, että siitä puusta oli hyvä syödä ja että se oli ihana katsella ja
suloinen puu antamaan ymmärrystä; ja hän otti sen hedelmästä ja söi ja antoi
myös miehellensä, joka oli hänen kanssansa, ja Aadamkin söi. Silloin
aukenivat heidän molempien silmät, ja he huomasivat olevansa alasti; ja he
sitoivat yhteen viikunapuun lehtiä ja tekivät itselleen vyöverhot.

He kuulivat, kuinka Herra Jumala käyskenteli paratiisissa illan viileydessä. Ja
mies vaimoineen lymysi (piiloutui) Herran Jumalan kasvojen edestä paratiisin
puiden sekaan. Mutta Herra Jumala huusi miestä ja sanoi hänelle: "Missä
olet?" Aadam vastasi: "Minä kuulin sinun askeleesi paratiisissa ja pelkäsin,
sillä minä olen alasti, ja sen tähden minä lymysin." Jumala sanoi: "Kuka sinulle
ilmoitti, että olet alasti? Etkö syönyt siitä puusta, josta minä kielsin sinua
syömästä?" Mies vastasi: "Vaimo, jonka annoit olemaan minun kanssani, antoi
minulle siitä puusta, ja minä söin." Niin Herra Jumala sanoi vaimolle: "Mitäs
olet tehnyt?" Vaimo vastasi: "Käärme petti minut, ja minä söin."
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Ensimmäinen ennustus Jeesuksesta
Herra Jumala sanoi käärmeelle: "Koska tämän teit, kirottu ole sinä kaikkien
karjaeläinten ja kaikkien metsän eläinten joukossa. Vatsallasi sinun pitää
käymän ja tomua syömän koko elinaikasi. Minä panen vainon sinun ja
vaimon välille ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille; se on polkeva
rikki sinun pääsi, ja sinä olet pistävä sitä kantapäähän."

Vaimolle Jumala sanoi: "Minä teen suuriksi sinun raskautesi vaivat, kivulla
sinun pitää synnyttämän lapsia; mutta mieheesi on sinun halusi oleva, ja hän
on sinua vallitseva." Aadamille Jumala sanoi: "Koska kuulit vaimoasi ja söit
puusta, josta minä kielsin sinua sanoen: 'Älä syö siitä', niin kirottu olkoon maa
sinun tähtesi. Vaivaa nähden sinun pitää elättämän itseäsi siitä koko
elinaikasi; orjantappuroita ja ohdakkeita se on kasvava sinulle, ja kedon
ruohoja sinun on syötävä. Otsasi hiessä sinun pitää syömän leipäsi, kunnes
tulet maaksi jälleen, sillä siitä sinä olet otettu. Sillä maasta sinä olet, ja maaksi
pitää sinun jälleen tuleman."

Mies antoi vaimolleen nimen Eeva, sillä hänestä tuli kaiken elävän äiti. Herra
Jumala teki Aadamille ja hänen vaimollensa puvut nahasta ja puki ne heidän
yllensä. Herra Jumala sanoi: "Katso, ihminen on tullut sellaiseksi kuin joku
meistä, niin että hän tietää hyvän ja pahan. Kun ei hän nyt vain ojentaisi
kättänsä ja ottaisi myös elämän puusta ja söisi ja eläisi iankaikkisesti!"

Niin Herra Jumala ajoi hänet pois Eedenin paratiisista viljelemään maata, josta
hän oli otettu. Jumala karkotti ihmisen ja asetti Eedenin paratiisin itäpuolelle
kerubit ynnä välkkyvän, leimuavan miekan vartioitsemaan elämän puun
tietä.

3. Kertomuksen keskeinen opetus
Eeva ja Aadam lankesivat syntiin – tekivät sitä, mitä Jumala oli kieltänyt.
Eedenin paratiisissa ihmisellä oli kaikkea mitä hän tarvitsi; hän eli rauhassa
muun luomakunnan kanssa, ja hänellä oli välitön yhteys Luojaansa. Ihannetila
särkyi, kun ensimmäiset ihmiset käärmeen houkuttelemina lankesivat syntiin.
Syntiinlankeemuksen jälkeen Aadam ja Eeva karkotettiin paratiisista, ja
kerubit asetettiin vartioimaan "elämän puun tietä".

Luther: Kristinoppi:
Mitä on perisynti? Perisynti on ihmisluonnon täydellinen hengellinen
turmelus, jonka olemme perineet Aadamilta vanhempiemme kautta.
Perisynnin vaikutuksesta ihminen on menettänyt sen vanhurskauden, jonka
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Jumala antoi hänelle luomisessa. Perisynnin turmelema ihminen ei
todellisuudessa pelkää eikä rakasta Jumalaa eikä turvaa yksin häneen, vaan
on hengellisesti kuollut ja sokea, vihamielinen Jumalaa kohtaan ja täynnä
kaikkea pahaa ja siihen halukas.

Kaikki ihmiset ovat syntisiä. "Ei ole ketään vanhurskasta, ei ainoatakaan, ei
ole ketään ymmärtäväistä, ei ketään, joka etsii Jumalaa; kaikki ovat
poikenneet pois, kaikki tyynni kelvottomiksi käyneet; ei ole ketään, joka tekee
sitä, mikä hyvä on, ei yhden yhtäkään.” Room. 3:10–12

Mutta Jumala antoi heti lupauksen Jeesuksesta, Vapahtajasta, joka pelastaa
kaikki, jotka Häneen turvaavat. ”Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut,
että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo,
hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Sillä ei Jumala lähettänyt
Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma
hänen kauttansa pelastuisi.” Joh. 3:16–17

4. Muita vastaavia kertomuksia Raamatussa
Jumala kielsi Aadamia ja Eevaa syömästä hyvän- ja pahantiedon puusta. Mitä
Jumala on meitä kieltänyt tekemästä? Sen Jumala sanoo meille kymmenessä
käskyssä. Muistatko ne? Vielä Jeesus sanoi: "'Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi,
kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi.' Tämä on
suurin ja ensimmäinen käsky. Toinen, tämän vertainen, on: 'Rakasta
lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.'  Näissä kahdessa käskyssä riippuu kaikki laki
ja profeetat." Matt. 22:37–40

5. Opeteltava Raamatun lause
”Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen
elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.” Room. 6:23

6. Lauluehdotus SK 150
Velka on poissa, voitto on saatu,
Jeesus on kuollut, armo on taattu.
Ei laki lainkaan tuomita voi.
Kaikille Jeesus armon toi.

Kerto Kaikille! Nyt siihen saat luottaa
Kaikille! Oi, toivon se tuottaa.
Anteeksi Herra syntimme soi.
Kaikille Jeesus armon toi!



Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 5(7)
Luterilainen Kirkko 2. vuosi nro VT 1 _ 3/29
www.luterilainen.com
lapsille@luterilainen.com 16.12.2012
________________________________________________________________________________

Meidät Hän päästi synteimme alta,
näin meni lailta tuomiovalta.
”Luokseni tulkaa!” kutsunsa soi.
Kaikille Jeesus armon toi.
Kaikille! Nyt siihen saat luottaa…

Suurta on olla laps Jumalamme.
Jeesus on meidän suojelijamme.
Ken onneamme kertoa voi?
Kaikille Jeesus armon toi.
Kaikille! Nyt siihen saat luottaa…

7. Tehtäviä / kysymyksiä

8. Muuta huomioitavaa
Ruumiin siunaustilaisuudessa lausutaan sanat: ”Sillä maasta olet sinä tullut,
ja maaksi pitää sinun jälleen tuleman”. Jeesus Kristus on herättävä sinut
viimeisenä päivänä.
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