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OHJE! Löydät tästä tiedostosta jakson nimen, raamatunkohdan, muistolause-ehdotukset,
raamatunkohdan keskeisen sisällön eli ydinajatukset sekä teemoihin sopivia lauluehdotuksia.
Pienten pyhäkoululaisten kohdalla sama muistolause voidaan tarvittaessa valita useammaksi
kerraksi. Nuottisymbolilla ♫ merkityt muistolauseet ovat laulettuina äänityksinä, löydät ne
Pyhäkoulutyön sivujen kautta YouTubesta.

VT OSA 1
JUMALA LUO MAAILMAN JA IHMISEN

1 Jumala luo maailman, 1. Moos. 1:1–2:3
Pienet: A) Alussa loi Jumala taivaan ja maan. 1. Moos. 1:1
Isot: B) Alussa oli Sana, Sana oli Jumalan luona, Sana oli Jumala. Joh. 1:1
Raamatun ensimmäisessä luvussa kerrotaan, kuinka Jumala loi sanallaan kuuden päivän aikana
koko maailmankaikkeuden: auringon, maan, meret, kasvit, eläimet ja lopulta ihmisen. Kun
Jumala sanoi, niin myös tapahtui. Kaikki Jumalan luoma oli hyvää ja kaunista!
Kun Jumala toimii Sanallaan, hän toimii silloin Jeesuksen kautta. Jeesus syntyi ihmiseksi paljon
myöhemmin mutta hän oli jo olemassa, kun maailmaa luotiin.
Jumala on siis suunnitellut koko maailman ihmeellisesti. Saamme sitä viljellä ja varjella hänen
hyvän tahtonsa mukaisesti.

2 Jumala luo Aadamin ja Eevan 1.Moos 1:26-2:25
Pienet: A) Minä olen ihme, suuri ihme ja kiitän sinua siitä. Ps. 139:14 ♫
Isot: B) Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi; mieheksi ja naiseksi
hän loi heidät. 1. Moos. 1:27
Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen, mieheksi ja naiseksi. Hän antoi ihmiselle
kuolemattoman sielun eli meidät luotiin elämään ikuisesti. Sinäkin olet arvokas ja ihmeellinen
Luojan luomisteko! Olet suorastaan ihme! (Ps.139:14)

3 Synti tulee maailmaan 1.Moos 3
Pienet: A) Jeesus Kristus on meidän syntiemme sovittaja. 1. Joh. 2:2 ♫
Isot: B) Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä
Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Room. 6:23 ♫
Aadam ja Eeva olivat saaneet asuinpaikakseen ihanan paratiisin, jossa ei ollut mitään pahaa. He
saivat syödä paratiisin maukkaita hedelmiä. Jumala antoi heille kuitenkin yhden ehdon: hyvänja pahantiedon puusta he eivät saaneet syödä. Kuitenkin käärmeen eli sielunvihollisen
houkuttelemana he söivät siitäkin puusta. Sen seurauksena ihmisestä tuli syntinen.
Ihminen lankesi syntiin tahtoessaan olla niin kuin Jumala. Jumala ei kuitenkaan hylännyt
langennutta ihmistä. Jo Aadamille ja Eevalle hän lupasi syntien sovittajan, joka polkee rikki
käärmeen pään. Hän on Jeesus!

4 Kain ja Abel 1.Moos 4:1–16
Pienet: A) Jeesus Kristus on meidän syntiemme sovittaja, eikä vain meidän
vaan koko maailman.1. Joh. 2:2
Isot: B) Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille
synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. 1. Joh. 1:9
Kain ja Abel olivat veljeksiä. Kain kadehti Abelia eikä pystynyt hillitsemään vihaansa. Hän
tappoi veljensä. Kain joutui pois omasta maastaan tekonsa tähden mutta Jumala varjeli hänen
henkensä.
On tärkeää selvittää riidat ja erimielisyydet ja tunnustaa, kun on toiminut väärin. Tarvitaan
anteeksipyytävää ja -antavaa mieltä. Ajattele, että Jumala oli valmis uhraamaan oman poikansa,
jotta saisimme anteeksi kaiken sen, missä olemme rikkoneet Jumalaa ja toisiamme vastaan.

5 Nooa ja vedenpaisumus 1.Moos 6:1 - 9:17
Pienet: A) Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Mark. 16:16 ♫
Isot: B) Tuon esikuvan mukaisesti teidät pelastaa nyt kaste..., koska Jumala teki kanssanne hyvän
omantunnon liiton. 1. Piet. 3:21
Niin kuin arkki pelasti Nooan perheen ja siellä olleet eläimet hukkumasta, niin myös kaste
pelastaa meidät ikuiselta kadotukselta. Jeesukseen uskova ihminen saa aina syntiä tehtyään

palata kasteen armoon. Se tarkoittaa sitä, että kasteessa saamaasi lahjaa ei kukaan voi sinulta
viedä. Olet Jumalan oma ja hänen rakas lapsensa. Jumala on liitossaan uskollinen.

6 Jumalan liitto Abrahamin kanssa 1.Moos 12:1–9; 15:1–6; 17:1–27
Pienet: A) Ole luja, pysy rohkeana. Luota Herraan! Ps. 27:14 ♫
Isot: A) Herra on luotettava kaikissa sanoissaan, uskollinen kaikissa teoissaan. Ps. 145:13
Abraham ja Saara olivat lapseton pariskunta. He olivat jo melkein satavuotiaita, kun Jumala
ilmestyi Abrahamille. Jumala halusi tehdä liiton, sopimuksen Abrahamin kanssa. Jumala lupasi
antaa Abrahamille ja Saaralle pojan ja valtavasti jälkeläisiä tämän kautta. Hän lupasi suvulle
Kanaaninmaan perintömaaksi. Liitonmerkiksi kaikki pojat ja miehet piti ympärileikata. Jumala
antoi Abrahamille myös lupauksen merkillisestä siunauksesta: hänen sukunsa tulisi oleva
siunaukseksi kaikille kansoille. Abrahamin suvusta tulisi myös koko maailman Vapahtaja,
Jeesus.
Abraham uskoi saamaansa lupaukseen. Jeesus olisi hänenkin syntiensä sovittaja.
Abraham ei voinut nähdä, hän saattoi vain luottaa siihen, mitä Jumala sanoi. Luota sinäkin
Jumalan lupauksiin. Yksi niistä täyttyi, kun Jeesus syntyi ja kuoli sinunkin puolestasi. Saimme
suuren siunauksen. Jeesuksen ansiosta Jumala on luvannut antaa sinulle ja minulle
perintömaaksi taivaan kodin.

7 Abraham saa vieraita taivaasta, 1. Moos. 18:1–15; 21:1–7
Jumalalle ei mikään ole mahdotonta. Luuk. 1:37
Jumala tuli Aabrahamin luokse kolmen miehen hahmossa. Hän antoi lupauksen siitä, että
Aabraham ja Saara saisivat poikalapsen vielä vanhoilla päivillään, vaikka se tuntui heistä
mahdottomalta. Jumalaan voi kuitenkin aina luottaa, kuten tässäkin tapauksessa. Älä turhaan
epäile Jumalan rakkautta. Hänellä on hyvät suunnitelmat sinua kohtaan Jeesuksen tähden.

8 Abraham ja Iisak, 1.Moos. 21:1–7; 22:1–19
Kristuksen veressä meillä on lunastus. Ef. 1:7 ♫
Aabraham oli valmis Jumalan käskystä uhraamaan ainoan poikansa, lupauksen lapsen, jonka
kautta hänelle oli luvattu yhtä paljon jälkeläisiä kuin on tähtiä taivaalla. Iisak oli esikuva
Jeesuksesta, joka todella uhrattiin maailman syntien sovittamiseksi.

9 Iisak ja Rebekka, 1. Moos. 24
Pienet: A) Herra, opeta minulle tiesi. Johdata jalkani oikealle polulle. Ps. 27:11
Isot: B) Ette te valinneet minua vaan minä valitsin teidät. Joh. 15:16 ♫
Jumala osoitti Iisakille sopivan puolison erikoisella tavalla. Samoin Jumala voi kuljettaa sinua
elämässäsi outoja reittejä pitkin. Älä ole huolissasi, Jumalalla on tukeva ote sinusta. Annathan
hänen viedä!

10 Jaakob ja Eesau, 1. Moos. 25:19–34; 27:1–40
Pienet: A) Anteeksiantava ja laupias on Herra. Ps. 103:8 ♫
Isot: B) Anteeksiantava ja laupias on Herra. Hän on kärsivällinen ja hänen armonsa on suuri. Ps.
103:8 ♫
Jaakob ja Eesau olivat kaksospojat. Jaakob toimi väärin Eesauta kohtaan viedessään häneltä
esikoisoikeuden. Tapaus rikkoi veljien välit ja toi Jaakobille huonon omantunnon. Tarina ei
kuitenkaan pääty tähän, vaan Jumalalla oli oma suunnitelmansa Jaakobin elämän varalle. Jumala
voi kääntää meidänkin pahuutemme ja syntimme palvelemaan hänen tarkoitusperiään, vaikka
me emme sitä ansaitse.

11 Jaakobin uni 1. Moos. 27:41–28:22
Pienet: A) Minun onneni on olla Jumalaa lähellä. Ps. 73:28
Isot: B) Totisesti, totisesti: te saatte nähdä taivaan avoinna, ja te näette Jumalan enkelien kulkevan
ylös ja alas siinä, missä Ihmisen Poika on. Joh. 1:51
Kun Jaakob lähti lapsuudenkodistaan kohti Mesopotamiaa, hän näki matkallaan eräänä yönä
erikoisen unen. Siinä unessa Jaakob kohtasi Jumalan, joka lupasi olla aina hänen kanssaan sekä
varjella ja siunata häntä sekä hänen tulevaa suurta sukuaan. Jumala kohtasi sinut ensimmäisen
kerran kastehetkessäsi. Sinusta tuli silloin Jeesuksen oma ja sait synnit anteeksi. Jumala lupasi
olla kanssasi ja siunata sinua niin kuin hän lupasi Jaakobillekin. Kulje vain Jumalan hyvässä
johdatuksessa rukoillen.

12 Jaakobin perhe, 1. Moos. 29:1–30:24
Pienet: A) Minä olen sinun kanssasi ja siunaan sinua. 1. Moos. 26:24 ♫
Isot: B) Ja sinuun turvaavat ne, jotka sinun nimesi tuntevat; sillä sinä et hylkää niitä, jotka sinua
etsivät. Ps. 9:11

Jaakobin perheellä oli tärkeä tehtävä historiassa, sillä siitä polveutui Israelin 12 sukukuntaa.
Jaakobin perheessä oli kuitenkin paljon kateutta ja katkeruutta. Riidat ja paha mieli vaivasivat
perheyhteyttä. Mutta Jaakob turvasi Jumalaan, joka oli luvannut olla hänen ja hänen perheensä
kanssa. Luota sinäkin Jeesuksen hyvyyteen ja rakkauteen, vaikka ympärilläsi olisikin paljon
ikäviä asioita. Jeesus voi kääntää pahat asiat hyväksi ja antaa voiman elää vaikeuksienkin
keskellä.

13 Eesau antaa anteeksi Jaakobille, 1. Moos. 31:3; 32–33
Pienet: A) Autuas se, jonka pahat teot on annettu anteeksi, jonka synnit on pyyhitty pois. Ps. 32:1
♫
Isot: B) Viha virittää riitoja, mutta rakkaus peittää rikkomukset kaikki. Snl. 10:12
Jaakob oli pettänyt veljeään. Hän pelkäsi Eesaun kohtaamista vuosien jälkeen. Hän kuuli
Eesaun saapuvan häntä kohti ison sotajoukon kanssa ja Jaakobin pelko vain kasvoi. Jaakob
lähetti palvelijansa etujoukoissa viemään Eesaulle lahjaa, jotta tämä leppyisi. Mutta Eesau ei
ollutkaan vihainen. Lahjoja ei tarvittu vaan hän oli jo antanut kaiken Jaakobille anteeksi ja
kohtasi tämän rakkaudella. Jumalakin yllättää rakkaudellaan. Kun omatunto syyttää ja
tiedämme tehneemme väärin, voi tuntua, että mitään ei ole enää tehtävissä. Syyllisyys painaa.
Silloin meidänkään ei tarvitse yrittää lepyttää Jumalaa, joka on jo antanut anteeksi Jeesuksen
tähden! Jumala on nopeampi kuin sinä! Jumalan armo on meidän syntejämme suurempi.
Olitpa tehnyt mitä hyvänsä, kaiken saa tunnustaa Jumalalle, joka rakkaudessaan ottaa sinut
syleilyynsä ja antaa anteeksi Jeesuksen ristinkuoleman tähden.
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