
Henok 1.Moos. 4:16-5:29  

 

Johdanto: Onko sinulla hyvää ystävää? 

1. Kuinka kauan olette olleet ystäviä keskenänne? 

2. Kuinka ja missä tutustuitte toisiinne? 

3. Mitä kaikkea teette yhdessä? 

4. Mitä tekisit, jos kuulisit jonkun puhuvan pahaa ystävästäsi? 

  

Ystävyys on meille tärkeä asia. Läheiseen ystävyyteen sisältyy yhdessäoloa, puhumista ja toisen kuuntele-

mista, toisen miellyttämistä ja tarvittaessa hänen puolustamistaan. Tiedätkö, että Jumala haluaa, että Hänen 

lapsensa, kaikki jotka Häneen uskovat, ovat Hänen läheisiä ystäviään? Adamin ja Eevan pojan, pojan, pojan, 

pojan poika osoittaa, kuinka voimme olla Jumalan läheisiä ystäviä! 

 

Kuva 1 

Aadamilla ja Eevalla oli ollut murheellisia päiviä. Mistä puhuttiin viimeksi? Mitä tapahtui heidän perheessä? 

Kain tappoi veljensä Aabelin. Adam ja Eeva kaipasivat häntä. Myös Kainin oli lähdettävä pois kotoaan. He 

eivät tienneet, näkisivätkö he häntä enää koskaan. Synti oli tuonut paljon surua Adamin ja Eevan perheeseen! 

Synti oli tullut maailmaan Adamin ja Eevan kautta ja nyt se jatkui Kainin kautta.  Synti jatkuu tänäänkin maa-

ilmassa jokaisen ihmisen kautta, sinunkin kauttasi. Mutta Jumala valmisti sinulle mahdollisuuden saada syn-

tisi anteeksi > Jeesuksen ristin kuolema. 

 

Viimeksi pohdittiin, että mitenkä Kainille kävi, niin tänään kuullaan siitä, ikäviä uutisessa Kainista ja hänen 

perheestään… 

 

Kuva 2 

Kain kulki kiertolaisena, kunnes vaelsi maahan, joka oli Eedenin puutarhasta itään päin. Maata kutsuttiin 

Nodiksi, joka merkitsee "pakolaisen maata". Siellä Kain aloitti uuden elämän ja pysähtyi paikalleen. Kain meni 

naimisiin ja sai lapsia. Myös Kainin lapset kasvoivat aikuisiksi, menivät naimisiin ja saivat lapsia. Kainista tuli 

isoisä ja myöhemmin isoisoisä. 

 

Tuohon aikaan ihmiset elivät satoja vuosia, eikä heidän elämästään kerrota kuin lyhyitä pätkiä. Joten Eevalla 

ja Adamillakin, jotka elivät yli 900 vuotiaiksi, oli lapsia varmaan todella paljon, vaikkei Raamattu totea kuin 

Adamille syntyi lisää poikia ja tyttäriä ja heillekin taas lapsia. Parissa sadassa vuodessa yhdestä ainoasta pa-

riskunnasta voi tulla kymmenien tuhansien ihmisen esivanhempia. Eikä me voida ymmärtää ihan kaikkea, 

mitä milloinkin tapahtui, kun Raamattu ei kerro aikatauluttain asioita, voi olla satoja vuosiakin väliä tapahtu-

milla.  

 

Kainin jälkeläisillä oli monia eri kykyjä ja taitoja. Eräs Kainin jälkeläisistä keksi ensimmäiset soittimet - harpun 

ja huilun. Toiset jälkeläiset keksivät valmistaa pronssista ja raudasta työkaluja ja aseita. He rakensivat kau-

punkeja, kasvattivat karjaa ja viljelivät maata. 

  

Kainin suvun kasvaessa, heillä näytti menevän hyvin, kehitys oli valtavaa. Mutta heillä oli yksi ongelma. He 

eivät tunteneet Jumalaa eikä heillä ollut yhteyttä Hänen kanssaan. Kainin perhe kääntyi pois Jumalasta, niin 

kuin heidän isänsäkin oli kääntynyt. He tekivät sitä, mikä on syntiä, ja osoittivat siten, että heillä ei ollut halua 

totella Jumalaa. He elivät miellyttäen itseään. He ottivat kunnian keksinnöistään itselleen, sen sijaan että 

olisivat antaneet sen Jumalalle. He elivät, niin kuin Jumalaa ei olisi olemassakaan.  

  



He muistuttivat paljon tämän päivän ihmisiä. Jopa jotkut Jeesuksen omat päättävät elää oman tahtonsa mu-

kaan eivätkä halua elää Jumalan yhteydessä. Jos olet Jeesuksen oma, Jumala haluaa, että elät läheisessä yh-

teydessä Hänen kanssaan. Ystävät haluavat viettää paljon aikaa yhdessä; he puhuvat toisilleen ja kuuntelevat 

toisiaan; he luottavat toisiinsa ja haluavat miellyttää toisiaan; he puolustavat toisiaan.  

 

Vietätkö aikaa Jumalan kanssa rukouksessa ja Raamattua lukien? Luotatko Jumalaan, kun kohtaat ongelmia, 

vai murehdit ja olet peloissasi. Kun sinua houkutellaan syntiin, ajatteletko, kuinka voisit elää Jumalan tahdon 

mukaan Häntä totellen. Ja kun toiset puhuvat Jumalasta pahaa, puolustatko Häntä, vai pelkäätkö joutuvasi 

pilkan kohteeksi. Jumala on ystävä, joka on aina valmis puhumaan kanssasi ja kuuntelemaan sinua. Hän ha-

luaa, että luotat Häneen. Hän on vierelläsi, kun toiset ovat sinua vastaan.  

 

Kuva 3 

Aadam ja Eeva olivat varmaan surullisia, kun he näkivät, että Kain perheineen kääntyi pois Jumalasta.  

Mutta Jumala antoi Aadamille ja Eevalle vielä pojan, ja he antoivat hänelle nimen Seet. 

 

Kuva4 

Kun Seet kasvoi aikuiseksi, hän meni naimisiin ja sai lapsia. Ajan kuluessa hänestä tuli isoisä ja isoisoisä. Seetin 

suku oli erilainen kuin Kainin. Raamatussa sanotaan, että Seetin perhe alkoi rukoilla avuksi Herraa. (lisää 

teksti) Tämä perhe tunsi Jumalan. Heillä oli läheinen yhteys Hänen kanssaan. 

 

Seetin suku jatkui monia sukupolvia. Raamatussa on luettelo tästä suvusta, ja siinä kerrotaan, kuinka kauan 

he elivät. He elivät todella vanhoiksi. Aadam eli 930 vuotta ja sitten hän kuoli. Seet eli 912 vuotta ja sitten 

hän kuoli. Eräs toinen jälkeläinen eli 905 vuotta ja sitten hän kuoli. Eräs toinen 910 vuotta ja sitten hän kuoli. 

Eräs toinen 895 vuotta ja sitten hän kuoli. 

 

Raamatussa ei kerrota, miksi he elivät niin vanhoiksi. Ehkä ilmasto oli vasta luodussa maailmassa terveelli-

sempi ja se teki ihmisille mahdolliseksi elää kauemmin. 

 

Erääseen Seetin jälkeläisen perheeseen, seitsemän sukupolvea Aadamista, syntyi vauva. Vauvalle annettiin 

nimi Henok. Hän oli Aadamin pojan, pojan, pojan, pojan poika. Raamatussa ei kerrota Henokista paljon, mutta 

se, mitä kerrotaan, on tärkeää. 

 

Kuva 5 

Eräs tärkeä ominaisuus Henokissa oli se, että kasvaessaan aikuiseksi hänestä tuli mies, joka todella rakasti 

Jumalaa. Raamatussa mainitaan, että Henok vaelsi Jumalan yhteydessä, kuuliaisena Jumalalle. Hänellä oli 

läheinen yhteys Jumalan kanssa. Luuletko, että Henokin ympärillä olleet ihmiset näkivät sen, että hän ja Ju-

mala olivat läheisiä ystäviä keskenään? Kuinka he tiesivät sen? He tiesivät sen siitä, että Henok uskoi Juma-

laan ja totteli Häntä sekä puhui Hänen kanssaan. Vaikka monet ihmiset hänen ympärillään eivät välittäneet 

Jumalasta ja olivat jopa harkitusti tottelemattomia Hänelle, Henok puhui Jumalan puolesta. Raamatussa sa-

notaan, että hän oli profeetta - henkilö, joka puhuu Jumalan hänelle antamia sanoja. (Juud.1:14)  

 

Henok varmasti varoitti ihmisiä heidän synneistään. Hän varoitti heitä siitä, että eräänä päivänä Jumala ran-

kaisisi kaikkia niitä, jotka olivat kieltäytyneet uskomasta Häneen. Luuletko, että Henokin oli helppoa puhua 

Jumalan puolesta? Ei! Olen varma, että häntä pilkattiin. Hänellä saattoi ajoittain olla kiusaus pysyä hiljaa nii-

den joukossa, jotka eivät uskoneet Jumalaan. Mutta Henokilla oli usko. Hän luotti Jumalaan ja uskoi, mitä 

Jumala oli hänelle sanonut. Hän totteli Jumalaa ja noudatti Hänen tahtoaan. Henok vaelsi Jumalan yhtey-

dessä! 



Sinä, joka uskot Jeesukseen, Jumala haluaa, että vaellat Hänen yhteydessään. Se tarkoittaa sitä, että olet 

Jumalan läheinen ystävä. Kuinka sinulla voi olla läheinen yhteys Jumalan kanssa? Luota Jumalaan ja Hänen 

Sanaansa. Vietä aikaasi joka päivä Hänen seurassaan puhuen Hänelle rukouksessa. Anna Hänen puhua sinulle 

Raamatun kautta. Jos olet läheinen ystävä Jumalan kanssa, haluat miellyttää Häntä totellen sitä, mitä Hän 

sanoo sinulle Sanassaan. Haluat myös puhua Hänen puolestaan, vaikka toiset ympärilläsi ovat kanssasi eri 

mieltä ja pilkkaavat sinua. Ei ole aina helppo elää Jumalan yhteydessä, mutta Hän auttaa sinua siinä. 

Ehkä olet kuullut kysymyksen:  What would Jesus do? "Mitä Jeesus tekisi?" Sinun on hyvä tehdä tämä kysymys 

itselle silloin, kun et ole varma, kuinka sinun tulisi toimia, että toimisit Jumalan tahdon mukaan. Tiedät, että 

jos Jeesus eläisi vielä maan päällä, Hän puhuisi Isänsä kanssa rukouksessa ja tottelisi Hänen Sanaansa. Hän 

luottaisi Isäänsä ja puhuisi Hänen puolestaan. Pyydä Jumalaa auttamaan sinua tekemään, niin kuin Jeesus 

tekisi. Silloin elämäsi miellyttää Jumalaa, toteutat Hänen tahtoaan ja tuotat hyvää hedelmää. Opit myös tun-

temaan paremmin Jumalaa. Pyydä Jumalaa avuksesi, kun vaellat Hänen kanssaan. 

 Henok oli mies, joka vaelsi Jumalan kanssa. Hän eli elämänsä uskoen Jumalaan ja totellen Häntä. Henok eli 

koko elämänsä, 365 vuotta, kulkien Jumalan seurassa. Sitten Raamatussa kerrotaan vielä jotakin tärkeää ja 

epätavallista Henokista. 

 

Kuva 6 

Eräänä päivänä Jumala vei ystävänsä Henokin taivaaseen, niin että hänen ei tarvinnut kuolla. LUE 1. moos. 

5:23,24 

 

Poikkeuksena kaikista muista Aadamin jälkeläisistä, Henok ei koskaan kuollut. Jumala vei hänet maan päältä 

taivaaseen. Voi olla, että kukaan ei nähnyt sitä, mutta Raamatussa sanotaan vaan, että häntä ei enää ollut. 

Ehkä hänen ystävänsä ja sukulaisensa etsivät häntä, ja sitten Jumala jollakin tavalla ilmaisi heille, että Hän oli 

vienyt ystävänsä Henokin kotiin luokseen. 

 

LUE NORVANTO s. 160 

 

Henokin poika, Metuselah eli kaikkein vanhimmaksi ihmiseksi maan päällä. Hän eli 969 syntyi monta suku-

polvea. Toiset vaelsivat Jumalan kanssa ja toiset eivät. 

  

Entä sinä? Oletko ottanut Jeesuksen vastaan Vapahtajanasi? Jumala haluaa, että vaellat Hänen kanssaan. 

Voit elää Jumalan tahdon mukaista elämää vain, jos olet Jeesuksen oma. Voit tulla tänään Jumalan lapseksi, 

kun otat Jeesuksen vastaan. Sen jälkeen Jeesus auttaa sinua vaeltamaan Hänen seurassaan.  Jos tahdot, niin 

voit rukoilla… 

  

. 

  

 

 

 

 


