
Kain ja Aabel 1. Moos. 4:1-16 

Kuvat Lastenmission Alussa-kierrekirjasta 

 

Johdanto: 

Oletko nähnyt liikennemerkkiä ”yksisuuntainen tie”? (NÄYTÄ KUVA) Mitä se tarkoittaa? Saat mennä vaan 

yhteen suuntaan. Mitä tapahtuu, jos et tottele merkkiä? Saatat joutua maksamaan sakkoa lain rikkomisesta 

tai voit aiheuttaa onnettomuuden. 

 

Tiesitkö, että Jumala on laittanut Raamattuunkin joitakin ”yksisuuntainen tie” -merkkejä? Hän kertoo meille, 

että on vain yksi tapa tehdä tiettyjä asioita. Tänään opitaan jotain Jumalan ”yksisuuntaisen tien” merkkejä. 

Kuulemme ihmisistä, jotka tottelivat – ja joistakin, jotka ei totellut.  

 

Kuva 4 Aadam ja Eeva opetuksesta 

Ketkä olivatkaan maailman ekat ihmiset?  Eeva ja Adam. Ensimmäisen ”Yksisuuntainen tie”-merkin Jumala 

antoi heille. Jumala loi ihmisen, Adamin ja Eevan niin, että he saattoivat totella Häntä täydellisesti, mutta he 

valitsivat oman tiensä.  Mitä he tekivät? Jumala antoi selvän ohjeen, ettei yhdestä puusta saa syödä hedel-

mää, mutta he olivat tottelemattomia Jumalalle ja synti tuli maailmaan. Jumalan täytyi lähettää heidät pois 

sieltä ihanasta, synnittömästä, puutarhasta, missä he elivät. Synnistä seurasi rangaistus. Mutta Jumala lupasi, 

että jonakin päivän heille tulisi Pelastaja, joka ottaisi pois synnin. Jumala lupasi, että he saavat anteeksi!!! 

 

Kuva 1 

Koitti päivä, jolloin heidän eka lapsensa syntyi. Ehkä he ajattelivat, että nyt tuli heille pelastaja. Oliko se pe-

lastaja, joka syntyi? Ei. Vasta vuosi tuhansien päästä, lukuisten sukupolvien jälkeen, tuli Jeesus. Mutta mikä 

oli tuon Eevan ja Adamin ekan lapsen nimi? Kain. Kainin syntymän jälkeen, myöhemmin, Jumala siunasi Ada-

mia ja Eeva toisellakin pojalla. Mikä oli toisen pojan nimi? Aabel. He olivat maailman ensimmäiset vauvat. Ja 

Jumala rakasti niitä ihan kauheasti, vielä enemmän kuin Aadam ja Eeva.  

 

Samalla tavalla kuin Jumala loi Kainin ja Abelin, hän on luonut myös sinut; rakkautensa kohteeksi. Hän päätti, 

miltä sinä näytät, millaisia taitoja sinulla on, kuinka ajattelet ja puhut ja naurat. Jumala antoi sinulle kaiken, 

mitä tarvitset ollaksesi juuri sinä!  

  

Kuva 2 

Raamattu ei kerro poikien lapsuudesta mitään, mutta voidaan kuvitella, että kun pojat kasvoivat, heillä oli 

varmaan paljon kysymyksiä Jumalasta ja siitä puutarhasta, missä Eeva ja Adam olivat alkujaan asuneet. Ja 

Adam ja Eeva kertoivat pojilleen. He kertoivat, millaista oli elää ennen kuin synti tuli maailmaan. Millaista oli 

elää, kun oli suora yhteys Jumalaan; Jumala käveli ja puhui heidän kanssaan. Ja heillä oli kaikkea, mitä he 

tarvitsivat. Elämä oli helppoa, ei ollut sairauksia, ei rikkaruohoja, ei raskasta työtä… 

 

Mutta pojat tiesivät, että asiat eivät enää olleet niin helppoja. Isä joutui tekemään lujasti töitä, saadakseen 

ruokaa perheelleen. Eikä elämä ollut muutenkaan helppoa. Aadam ja Eevan on täytynyt surullisina kertoa, 

mitä oli tapahtunut: kuinka he eivät olleet totelleet Jumalaa, ja Jumala oli ajanut heidät pois ihanasta puu-

tarhasta.  

 

Mutta he varmasti kertoivat myös Jumalan rakkaudesta. Siitä, että Jumala oli pitänyt heistä huolen siltikin, 

oli mm. tehnyt heille vaatteet eläinten nahasta. Jumala oli vuodattanut eläinten veren, jotta Adam ja Eeva 

saivat vaatteet, joita he tarvitsivat syntiinlankeemuksen jälkeen. Se on esikuva siitä, että ilman verenvuoda-

tusta ei ole syntien anteeksiantamusta. He kertoivat myös siitä, että kerran tulee pelastaja.  

Jumala on luvannut niin. He saavat uskoa Jeesukseen, joka tulee kerran ja ottaa pois maailman synnin.  Ja 

uskomalla Jeesukseen, he saavat synnit anteeksi. 



Kuva 3 

Raamattu kertoo, että kun pojat kasvoivat, kumpikin valitsivat oman työn. Mitä he tekivät työkseen? Aabe-

lista, nuoremmasta, tuli lammaspaimen ja Kainista maanviljelijä.  

 

Kain ja Aabel olivat lapsuudessaan varmaan nähneet, kuinka vanhempansa toivat uhreja Jumalalle. Raamattu 

ei suoraan kerro, mutta varmaan Jumala oli heille antanut ohjeistuksen uhrata syntiensä tähden ja kertonut 

myös, että miten se tapahtuu. Eläinuhrit osoittivat heidän uskonsa Jumalan lupaukseen Pelastajasta, jonka 

veri vuodatetaan, jotta synnit voidaan antaa anteeksi. Nyt kun Kain ja Aabel olivat nuoria miehiä, heidän piti 

itse tuoda uhrinsa. Molemmat pojat siis tiesivät Jumalan ohjeet uhraamisesta. 

 

Kuva 4 

Raamattu kertoo, että Kain keräsi osan kasvattamastaan sadosta ja toi nämä hyvät hedelmät ja vihannekset 

uhrinaan Jumalalle. Aabel taas valitsi huolellisesti esikoisena (selitä!) syntyneen täydellisen, virheettömän 

lampaan laumastaan ja tappoi sen ja uhrasi sen Jumalalle.  Raamatussa myös sanotaan, että Aabel toi uhrinsa 

uskossa. (Hepr. 11:4) Hän uskoi Jumalaan, toi sellaisen uhrin, jonka Jumala vaati, hän uskoi Jumalan lupauk-

seen lähettää Pelastajan, Jeesuksen. Hän tuli Jumalan luo oikealla sydämen asenteella.   

 

Jos sinä uskot Jeesukseen, Jumala haluaa sinun tulevan Hänen luo oikealla sydämen asenteella. Asenne on 

tapa, jolla ajattelet tai tunnet jotakin. Jumala on kiinnostuneempi sydämesi asenteesta kuin siitä, mitä annat 

Hänelle tai teet hänelle. 

  

Mitä se oikea sydämen asenne tarkoittaa? 

*Menet kirkkoon tai tulet tänne siksi, että rakastat Jumalaa, ajattelet ja kuuntelet häntä, haluat rauhassa 

kuunnella, mitä Jumala puhuu, etkä vain siksi, että vanhemmat käskevät. 

*Tai luet Raamattuasi säännöllisesti siksi, että voit oppia lisää Jumalasta ja haluat sen kautta kuulla Jumalan 

puhuvan sinulle. Etkä vain lukaise muutamaa jaetta siksi, että sinun täytyy lukea. 

*Tai että vietät aikaa rukouksessa ylistääksesi Jumalaa ja tunnustaaksesi hänelle syntisi, etkä vain pyytääksesi 

jotain itsellesi.  

Jumala on pyhä, kaikkitietävä Jumala, jolta et voi salata mitään, hän näkee sinun sydämesi asenteen.  

  

Aabel siis tuli Jumalan tykö oikealla sydämen asenteella. Hän uskoi Jumalaan, hänen lupaukseensa ja seurasi 

Jumalan tietä. Hän toi uhrin, jonka Jumala vaati. Raamatussa sanotaan: ”Herra katsoi suopeasti Abeliin ja 

hänen uhriinsa, mutta Kainin ja hänen uhrinsa puoleen hän ei katsonut. Silloin Kain suuttui kovin ja hänen 

katseensa synkistyi.”  1. Moos. 4:4,5 (Näkyviin, yhteen ääneen) 

 

Miksi vain Aabelin uhri oli oikea ja Kainin ei? Aabel ymmärsi, että verenvuodattaminen on Jumalan vaatimus 

synnin sovittamiseksi ja se osoitti hänen uskonsa Jumalan lupaukseen. On vain yksi tie Jumalan yhteyteen.  

Kainin uhri ei ollut sellainen, jota Jumala vaati. Siinä ei vuodatettu verta. 

 

Kuva 5 

Kainin uhri ei osoittanut uskoa. Kain ei seurannut Jumalan tietä, vaan teki niin kuin itse tahtoi. Kain suuttui, 

kun Jumala ei toiminut niin kuin hän halusi. Kun Jumala katsoi Kainin sydämeen, hän näki, että se oli täynnä 

syntiä. Sen sijaan, että olisi osoittanut uskoa Jumalan lupaukseen, hän valitsi oman tiensä tulla Jumalan luo. 

Jumala ei ollut tyytyväinen Kainin uhriin eikä hänen sydämensä asenteeseen. Kain ei lähestynyt Jumalaa us-

kossa vaan toi Jumalalle jotain itse kehittämäänsä, omat aikaansaannoksensa, eikä sitä, mitä Jumala tahtoi. 

Siksi Jumala ei ottanut vastaan hänen uhriaan. 

 



Sinä ja minäkin voidaan tarjota Jumalalle omia tekojamme. Katso Jumala, kun minä olen ollut niin ystävälli-

nen, en ole tehnyt mitään pahaa, just autoin naapurin mummoakin. Tms. Kyllähän sinä Jumala rakastat mi-

nua, kun minä olen näin kiltti ja hyvä. Mutta se ei mene niin.  

 

Kun Kain tajusi, ettei Jumala hyväksynyt hänen uhriaan, mutta hyväksyi Aabelin uhrin, hän oli vihainen Juma-

lalle, ja kateellinen veljelleen.  Jumala kysyi Kainilta: "Miksi sinä suutuit ja katselet synkkänä maahan? Jos teet 

oikein, voit kohottaa katseesi. Jumala antoi Kainille mahdollisuuden korjata asian. Jumala rakasti Kainia. Hän 

rohkaisi Kainia uskomaan häneen, kulkemaan Jumalan tahdon tietä. Vaikka Kain ei ansainnut sitä, Jumala 

antoi hänelle toisen mahdollisuuden. Mutta Kainin piti tulla Jumalan osoittamaa tietä, jotta saisi anteeksi. 

Jumalalla on vain yksi tie anteeksiantoon.  

  

Samalla tavalla sinun kohdalla, Jumala rakastaa sinua. Ja silloin, kun sinä olet tehnyt väärin, valinnut oman 

tien, Jumala haluaa, että sinä tulet hänen luokseen ja tunnustat syntisi ja palaat Jumalan tahdon tielle. Ja 

mikä on ainut tapa saada anteeksi synnit Jumalan edessä? Mikä on tie anteeksiantoon? Jeesus. Uskoa Jee-

sukseen, pelastajaan, joka on vuodattanut veren sinun tähtesi. Jeesus on uhrattu sinun puolesta, enää ei 

tarvitse uhrata lampaita niin kuin Kainin ja Aabelin aikaan, vaan Jeesus oli kertakaikkinen uhri. Lampaiden 

uhraaminen oli esikuva siitä, kuinka Jeesus tullaan uhraamaan meidän puolesta ristillä. Uskomalla Jeesukseen 

saat kaiken anteeksi. Mutta mitä Kain teki? Valitsiko hän Jumalan tahdon tien? 

 

Kuva 6 

Ei. Hän vihassaan ja itsepäisyydessään kääntyi pois Jumalasta. Kainin viha ja kateus Aabelia kohtaan kasvoi 

entisestään. Kunnes yhtenä päivänä, kun he olivat pellolla, eikä kukaan muu nähnyt, Kain kieltäytyi Jumalan 

tiestä ja teki hirveän teon. Hän tappoi oman veljensä.  

  

Vaikka kukaan ihminen ei nähnyt sitä, Jumala näki. Jumala kysyi Kainilta, missä on veljesi Aabel. Kain vastasi: 

en tiedä, olenko minä veljeni vartija. Hän valehteli Jumalalle. Jumala halusi Kainin tunnustavan syntinsä, 

mutta Kain ei tehnyt sitä. Hän kieltäytyi Jumalan rakkaudesta, kieltäytyi seuraamasta Jumalaa.  

 

Kain sai synnistänsä rangaistuksen, hän menetti ammattinsa maanviljelijänä, maa ei antanut enää hänelle 

satoa ja joutui kulkemaan kodittomana maan päällä. Kain lähti pois Jumalan luota, hän ei katunut tekoaan. 

Hän ei välittänyt Jumalasta. Jumala kuitenkin rakasti Kainia ja antoi hänelle jonkinlaisen suojeluksen merkin, 

niin, ettei kukaan ihminen tappaisi häntä, vaikka Kain joutuikin eroon Jumalasta.  

 

Näkyviin Joh. 3:16 (voi olla myös kuva Jeesuksen rististä ja tyhjästä haudasta) luetaan yhteen ääneen. 

Me ei olla kristittyjä, Jeesukseen uskovia, sen tähden, että olisimme parempia kuin toiset. Ei todellakaan. 

Jeesukseen uskova on se, joka on tajunnut, että oman pahuutensa tähden tarvitsee Jeesusta. Ei voida omilla 

teoilla miellyttää Jumalaa. Jumalalle ei kelpaa se mikä meistä nousee, vaan ainut tie Jumalan luo, ainut lähde 

anteeksiantoon on Jeesus. Jeesus on tehnyt kaiken sinun puolesta ja sinä saat vain turvata häneen. 

 

Rukoile, että Jumala antaa sinulle halun totella Häntä ja elää Jumalan tahdon mukaan. Hän antaa sinulle sii-

hen voiman. Eikä hän aja sinua pois, vaikka joskus mokaatkin. Kun Jumala on rakastanut sinua ensin äärettö-

män paljon, sinä voit rakastaa muita. Jeesus vaikuttaa sinussa sen, että voit ilahduttaa ja auttaa toisia. Ne 

Jeesuksen vaikuttamia hyviä hedelmiä sinussa. Ja se on hienoa asia se!!!  

 

Joh. 3:16 luetaan yhteen ääneen, niin että jokainen sanoo oman nimensä sanojen ”maailmaa” ja ”yksikään” 

tilalle.   

 

Tarjoa mahdollisuutta jutella ja rukoilla yhdessä 

 


