
6. Päivä – Jumala luo maalla elävät 
eläimet, mukaan lukien dinosauruk-
set, ja – tärkeimmän luomuksensa 
– ihmisen. Aadam ja Eeva ovat ensim-
mäiset ihmiset – meidän kaikkien 
iso-iso-iso… vanhemmat! Jumala 
antoi ihmisille ja eläimille kasvit syö-
täväksi.
   Kun Jumala oli saanut luomisen 
täysin valmiiksi, Hän luokitteli kaiken 
tekemänsä ”sangen hyväksi”. Millai-
nen ”sangen hyvä” luomakunta olisi? 
Ajattele sellaista paikkaa, jossa ei ole 
kuolemaa, väkivaltaa, tauteja, sai-
rautta, teräviä piikkipensaita, pelkoa. 
Kuulostaa ihanalta paikalta asua!

7. Päivä – Jumala ”lepää” – tai lopet-
taa luomistyönsä. Nyt Hän ylläpitää 
luomakuntaansa (Kol 1:17).
   Jumala loi kaiken kuudessa päi-
vässä ja lepäsi seitsemäntenä. Tämä 
oli ensimmäinen viikko. Nykyisin nou-
datamme tätä esimerkkiä työskentele-
mällä kuutena päivänä ja lepäämällä 
yhtenä päivänä! 
   Genesis tarkoittaa ”alkua”, ja me 
olemme nyt lukeneet, kuinka kaikki on 
saanut alkunsa luomisviikon aikana 
– aika, avaruus, maailmankaikkeus, 
kasvit, eläimet, ihmiset ja myös viikko-
järjestyksemme. Tämä ensimmäinen 
L kertoo meille mitä alussa tapahtui 
– Jumala loi kaiken!

3. Päivä – Jumala käskee taivaan-
vahvuuden alapuolella olevien vesien 
kerääntyä yhteen, jotta kuiva maaperä 
tulee näkyviin. Sitten Hän käskee 
maan kasvaa kasveja ja puita.

4. Päivä – Jumala luo auringon, 
kuun ja tähdet. Ne ovat merkkeinä 
osoittamassa aikoja, päiviä ja vuosia. 
Aurinko ja kuu hallitsevat päivää ja 
yötä, joiden vaihtelu alkoi jo ensim-
mäisenä päivänä.

5. Päivä – Jumala luo eläimet, jotka 
elävät vesissä, ja jotka lentävät 
ilmassa.

Ensimmäinen L tarkoittaa kaiken luo-
mista. Ensimmäisessä Mooseksen 
kirjassa eli Genesiksessä (joka tar-
koittaa ”alkua”) Jumala kertoo meille, 
että Hän on luonut kaiken kuudessa 
päivässä.
   Vilkaistaanpa, mitä tapahtui kaikkina 
noina kuutena päivänä.

1. Päivä – Jumala sanoo: ”Tulkoon 
valkeus”, ja niin valo tulee maailmaan! 
Hän erottaa valkeuden pimeydestä ja 
kutsuu valkeuden ”päiväksi” ja pimey-
den ”yöksi”. Tämä valkeus tulee muu-
alta kuin auringosta – aurinko luodaan 
vasta neljäntenä päivänä.

2. Päivä – Jumala luo taivaanvah-
vuuden ja erottaa sen yläpuolella 
olevat vedet sen alapuolella olevista 
vesistä.

Lapsille avuksi uskonsa 
puolustamisessa!

     Dan Lietha ja Stacia Byers

”Historian seitsemän ällää” (luominen, lankeemus, luonnonmullistus, 
levittäytyminen yli kaiken maan, Luojan syntymä, lunastus, lupauksen 
täyttyminen) auttavat meitä muistamaan suuria tapahtumia, jotka ovat 
vaikuttaneet ja tulevat vaikuttamaan maailmankaikkeuden historiaan. 

LUOMINEN !
Alussa loi Jumala taivaan ja maan – 1. Moos. 1:1

PÄIVÄ

KUIVA MAA & KASVIT

     Dan Lietha ja Stacia Byers

”Historian seitsemän ällää” (luominen, lankeemus, luonnonmullistus, ”Historian seitsemän ällää” (luominen, lankeemus, luonnonmullistus, ”Historian seitsemän ällää” (luominen, lankeemus, luonnonmullistus, 

PÄIVÄ

MAA, AVARUUS, AIKA & 
VALO

PÄIVÄ

ILMAKEHÄ

PÄIVÄ

MAALLA ELÄVÄT 
ELÄIMET & IHMISET

PÄIVÄ

AURINKO, KUU & TÄHDET

PÄIVÄ

MERIELÄIMET & 
LENTÄVÄT OLENNOT
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OSAATKO SANOA

LUOMINEN !

mitä eroa on kahden alla olevan puurakennelman 
välillä?

Tietenkin osaat – toisessa kuvassa puista on raken-
nettu maja puuhun, kun taas toisen kuvan puukasalle 
ei ole tehty mitään. Tiedämme kaikki, että ylimmäisen 
kuvan maja ei rakentunut itsestään.

Joku on käyttänyt majan rakennussuunnitelmasta 
saamaansa tietoa ja rakentanut leikkimajan!

Aivan kuten suunnitelmaa käytettiin apuna, jotta 

saataisiin puukasasta maja, niin meidän kehossam-
mekin käytetään ”suunnitelmia”, jotta syntyisi monia 
monimutkaisia järjestelmiä, jotka tekevät meistä 
sellaisia kuin me olemme. Meidän suunnitelmaamme 
kutsutaan deoksiribonukleiinihapoksi (tai lyhyesti 
DNA:ksi!). DNA varastoi solujemme rakentamiseen 
tarvittavia tietoja.

Tiede on osoittanut, että tieto on aina lähtöisin älyk-
käästä lähteestä. Äskeisen puumajan rakennussuun-

nitelman tiedot olivat syntyneet majan 
suunnittelijoiden ajatuksista. Mutta 
mistähän silloin meidän soluissamme 
olevat tiedot ovat tulleet?

Alussa materia…?

On ihmisiä, jotka sanovat, että kaikki 
(elävä ja eloton) on syntynyt materian 
(aineen, josta meidät on tehty) räjäh-
dyksestä miljardeja vuosia sitten. Ajan 
mittaan tämän materian on oletettu 
muotoutuneen moniksi monimutkai-
siksi eläviksi olennoiksi, joita näemme 
nykyisinkin – sellaisiksi kuin kunin-
gaskalastaja tai päivänkakkara. Tiede 
on kuitenkin osoittanut, että materia ei 
voi järjestäytyä itsestään paljon tietoa 
sisältäviksi rakenteiksi.

Koskapa DNA:ssamme oleva tieto 
(joka on paljon monimutkaisempi kuin 
puumajan suunnitelma) voi tulla vain 
suuremman tiedon (tai älykkyyden) 
lähteestä, alussa on täytynyt olla jotakin 
muutakin kuin vain materia.

Alussa loi Jumala!

Tämän ”toisen lähteen” älykkyydellä 
ei ole rajoja – itse asiassa sen täytyy olla 
ylivoimaisesti paras älykkyyden lähde, 
josta myös kaikki on saanut alkunsa. 
Raamattu kertoo, että tällainen lähde 
on olemassa: Jumala. Koska Jumalalla 
ei ole alkua eikä loppua ja Hän tietää 
kaiken (Psalmi 147:5), on ymmärret-
tävää, että Jumala on kaiken ympäril-
lämme olevan tiedon lähde! Tämä sopii 
hyvin todelliseen tieteeseen, aivan niin 
kuin odottaisimmekin.
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On niitä, jotka sanovat, että Ensimmäisen Mooseksen kirjan ensimmäiset luvut ovat 
vain satua, joissa on osa totuutta. Mutta koska Jumala on kaikkitietävä, ja Hän kir-
joitti alkuperäisen Ensimmäisen Mooseksen kirjan, Hän kyllä tietää miten ja milloin 
Hän on luonut. Hän sanoo ”kuutena päivänä”, joten sen täytyy olla ”kuutena päivänä”!

MITEN
ÄLYKÄS
JUMALA

ON?

JUMALA ON 
ENEMMÄN KUIN 
ÄLYKÄS. HÄN ON 
KAIKKITIETÄVÄ.

MIKÄ ON 
KAIKKI-

TIETÄVÄ?

SE TARKOITTAA, 
ETTÄ JUMALA 

TIETÄÄ KAIKEN MAH-
DOLLISEN! KUKAAN 
EI TIEDÄ ENEMPÄÄ 

KUIN JUMALA!

RAAMATTU ON 
JUMALAN SANAA, 

NIINHÄN?
NIIN
ON

SEKIN KOHTA ALUSSA, 
MISSÄ SANOTAAN, ETTÄ 
JUMALA LOI MAAILMAN 
KUUDESSA PÄIVÄSSÄ?

TUOTA NOIN, EI 
MEIDÄN TARVITSE 
USKOA SITÄ 
KOHTAA.

JUMALA
HALUAA, ETTÄ 

USKOMME RAA-
MATTUUN, EIKÖ 

HALUAKIN?

HA-
LUAA

JOTEN HÄN EI 
ALOITTAISI SITÄ 
KERTOMUKSELLA,
JOHON MEIDÄN 
EI TARVITSISI 

USKOA!

ENSIMMÄISET KUUSI PÄIVÄÄ ovat HISTORIAA!
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VASTAUKSIA LAPSILLE!

Mitkä seuraavista olennoista ovat olleet 
maapallolla pisimpään?

 A, C ja D ovat olleet täällä pisimpään! Ne kaikki luotiin viidentenä päivänä (1. Moos. 1:20-23). 
KAIKKI maalla elävät eläimet (myös dinosaurukset) luotiin kuudentena päivänä (1. Moos. 
1:24-31)!VASTAUS:

RAAMATTUSI?

Mikä kymmenestä käskystä kertoo meil-
le, että Jumala loi taivaan ja maan kuu-
dessa päivässä?

VASTAUS: 4. käsky (2. Moos. 20:8-11)

LUOMISPÄIVIEN SANAT 
SEKAISIN

1. VALKEUS 2. VESI, ILMAKEHÄ 3. KUKAT, PUUT, MAA 4. KUU, AURINKO, PLANEETAT, 
TÄHDET 5. VALAAT, PAPUKAIJAT, LEPAKOT, HAIT, PLESIOSAURUKSET
6. KARHUT, APINAT, DINOSAURUKSET, HIIRET, HEVOSET, IHMISET

VASTAUKSET:

MITESIH

SUALVEK SVIE

HÄKEILAM

KATKU

UTPU

AAM

UKU

ROANIKU
TATEENPLA

TEHDÄT

TAALVA
PAJTAAKIPU

KOTAPEL

ITAH

SIOPLESETSAURUK

RKAHUT

TAAPIN

RENSUKAUTSIDO
ETHIIR

TEVSOHE

Nyt HASSU-
TELLAAN!

NÄMÄ NUMEROT TAR-
KOITTAVAT KUUTTA 
LUOMISPÄIVÄÄ. NUME-
ROIDEN SISÄLLÄ OLE-
VAT SEKOITETUT SANAT 
LIITTYVÄT KUHUNKIN 
LUOMISPÄIVÄÄN. KOE-
TA JÄRJESTÄÄ SANAT 
UUDELLEEN!

TUNNETKO
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