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EEVA  JA  AADAM  EDENISSÄ

Kuva © taidegraafikko Kimmo Pälikkö

1. Kertomuksen taustatietoja

a) Kertomuksen tapahtumapaikka
Jumalan istuttamassa paratiisissa, joka oli Eedenissä. Sitä, missä Eeden
täsmällisesti sijaitsi, on mahdotonta määrittää. Yleisimmin Eedenin paratiisi
on sijoitettu Etelä-Mesopotamiaan tai toisen teorian mukaan oletetaan
"haarojen" alun olevan Armeniassa siinä yhteisessä lähteessä, josta sekä Tigris
että Eufrat saavat alkunsa. Lähde: Digi-IRT

b) Kertomuksessa esiintyvät henkilöt
Ensimmäiset ihmiset Aadam ja Eeva. Tässä ei vielä mainita Eevaa nimeltä.
Aadamin nimi esiintyy ensimmäisen kerran jakeessa: ”Ihminen antoi nimet
kaikille karjaeläimille ja taivaan linnuille ja kaikille metsän eläimille. Mutta
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Aadamille ei löytynyt apua, joka olisi hänelle sopinut.” 1 Moos. 2:20
Aadam antoi vaimolleen nimen Eeva: ”Mies antoi vaimolleen nimen Eeva,
sillä hänestä tuli kaiken elävän äiti.” 1 Moos. 3:20

2. Itse kertomus Raamatusta
1 Moos. 2:4–25

Tämä on kertomus taivaan ja maan synnystä, kun ne luotiin. Siihen aikaan,
kun Herra Jumala teki maan ja taivaan, ei ollut vielä yhtään kedon pensasta
maan päällä, eikä vielä kasvanut mitään ruohoa kedolla, koska Herra Jumala
ei vielä ollut antanut sataa maan päälle, eikä ollut ihmistä maata viljelemässä,
vaan sumu nousi maasta ja kasteli koko maan pinnan.

Aadam sai elävän sielun
Silloin Herra Jumala teki maan tomusta ihmisen ja puhalsi hänen sieraimiinsa
elämän hengen, ja niin ihmisestä tuli elävä sielu. Herra Jumala istutti
paratiisin Eedeniin, itään, ja asetti sinne ihmisen, jonka hän oli tehnyt.

Herra Jumala kasvatti maasta kaikkinaisia puita, ihania nähdä ja hyviä syödä,
ja elämän puun keskelle paratiisia, niin myös hyvän- ja pahantiedon puun.

Eedenistä lähti joki, joka kasteli paratiisia, ja se jakaantui sieltä neljään
haaraan. Ensimmäisen nimi on Piison; se kiertää koko Havilan maan, jossa on
kultaa; ja sen maan kulta on hyvää. Siellä on myös bedellion-pihkaa ja onyks-
kiveä. Toisen virran nimi on Giihon; se kiertää koko Kuusin maan.
Kolmannen virran nimi on Hiddekel; se juoksee Assurin editse. Neljäs virta
on Eufrat.

Herra Jumala otti ihmisen ja pani hänet Eedenin paratiisiin viljelemään ja
varjelemaan sitä. Herra Jumala käski ihmistä sanoen: "Syö vapaasti kaikista
muista paratiisin puista, mutta hyvän- ja pahantiedon puusta älä syö, sillä
sinä päivänä, jona sinä siitä syöt, pitää sinun kuolemalla kuoleman."

Herra Jumala sanoi: "Ei ole ihmisen hyvä olla yksinänsä, minä teen hänelle
avun, joka on hänelle sopiva." Herra Jumala teki maasta kaikki metsän eläimet
ja kaikki taivaan linnut ja toi ne ihmisen eteen nähdäkseen, kuinka hän ne
nimittäisi; ja niin kuin ihminen nimitti kunkin elävän olennon, niin oli sen
nimi oleva. Ihminen antoi nimet kaikille karjaeläimille ja taivaan linnuille ja
kaikille metsän eläimille. Mutta Aadamille ei löytynyt apua, joka olisi hänelle
sopinut.
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Herra Jumala loi Eevan
Niin Herra Jumala vaivutti ihmisen raskaaseen uneen, ja kun ihminen nukkui,
otti hän yhden hänen kylkiluistaan ja täytti sen paikan lihalla. Herra Jumala
rakensi vaimon siitä kylkiluusta, jonka hän oli ottanut miehestä, ja toi hänet
miehen luo. Mies sanoi: "Tämä on nyt luu minun luistani ja liha minun
lihastani; hän kutsuttakoon miehettäreksi, sillä hän on miehestä otettu." Sen
tähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja he
tulevat yhdeksi lihaksi. He olivat molemmat, mies ja hänen vaimonsa, alasti
eivätkä hävenneet toisiansa.

3. Kertomuksen keskeinen opetus
 Vain ihmisellä on kuolematon sielu – eläimillä ei ole.
 Jumala luo yhä kaikki ihmiset, meidätkin. ”Sillä sinä olet luonut minun

munaskuuni, sinä kudoit minut kokoon äitini kohdussa. Minä kiitän sinua
siitä, että olen tehty ylen ihmeellisesti; ihmeelliset ovat sinun tekosi, sen
minun sieluni kyllä tietää. Minun luuni eivät olleet sinulta salatut, kun
minut salassa valmistettiin, kun minut taiten tehtiin maan syvyyksissä.
Sinun silmäsi näkivät minut jo idussani. Minun päiväni olivat määrätyt ja
kirjoitetut kaikki sinun kirjaasi, ennen kuin ainoakaan niistä oli tullut.”
Ps. 139:13–16

 Jumala loi myös kaikki enkelit (vaikka sitä ei tässä kerrotakaan).

Jumala haluaa meidän nauttivan kaikesta siitä hyvästä, mitä Hän on tehnyt
meille. ”Kiitä Herraa, minun sieluni, äläkä unhota, mitä hyvää hän on sinulle
tehnyt. ” Ps. 103:2

4. Muita vastaavia kertomuksia Raamatussa

5. Opeteltava Raamatun lause
”Minä kiitän sinua siitä, että olen tehty ylen ihmeellisesti; (pienille) Ihmeelliset
ovat sinun tekosi, sen minun sieluni kyllä tietää.” Ps. 139:14

1. Herra, Luoja taivasten, Isä armas ihmisen,
tukemme ja turvamme edessäs nyt nöyrrymme.
2. Taivahan sä tähtineen, maan ja ilman täytehen
ihmehiä kaikki loit, kaikki lahjat meille soit.
3. Sult' on päivän kirkkaus, kukkasenkin kauneus,
Sulta ihmisjärki myös. Kaikki, Herra, on sun työs.

Sanat A. Oksanen = Karl August Engelbrekt Ahlqvist, 1826-1889.
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6. Lauluehdotus PK 151

Ken on luonut kukkasen, kukkasen, kukkasen?
Ken on luonut kukkasen? Isä taivainen.

Ken on luonut lintusen, lintusen, lintusen?
Ken on luonut lintusen? Isä taivainen.

Ken on luonut tähtösen, tähtösen, tähtösen?
Ken on luonut tähtösen? Isä taivainen.

Ken on luonut sun ja mun, sun ja mun, sun ja mun?
Ken on luonut sun ja mun? Isä taivainen.

Ken on luonut kukkasen, lintusen, tähtösen.
Ken on luonut sun ja mun? Isä taivainen.

Kiitos, Isä, taivainen, taivainen, taivainen.
Kiitos, Isä, taivainen, kun loit kaiken sen!

Tähän lauluun on sormileikki:
Kukkanen – tehdään käsillä aukeava kukkanen (ranteet yhdessä)
Isä taivainen – osoitetaan sormella ylös taivaaseen
Lintunen – peukalot yhteen ja sormet liikkuvat kuin linnun siivet
Tähtönen – vilkutetaan tähteä käsi koholla sormet auki ja suppuun
Sun ja mun – osoitetaan sinua ja minua
Kiitos Isä taivainen – pannaan kädet ristiin.
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