
Maailman ensimmäiset lapset- Jumalan armo on ikuista 

                                   

Tavoite:   

-Etsijä nöyrtyy pyytämään syntejään anteeksi ja turvaa Jumalan armoon 

 -uskova kasvaa Jeesuksen armossa ja tuntemisessa =lukee Raamattua ja rukoilee säännöllisesti 

 juoni: 

Jumala on armollinen 

1. Aadam ja Eeva saavat Kain-vauvan (Herran avulla) 

2. Abel syntyy 

3. Pojat kasvavat: vanhemmat kertovat luomisesta, syntiinlankeemuksesta, seurauksista, 

mahdollisuudesta anteeksi antoon. Eläin kuoli, että he saivat vaatteet.           

4. Pojat valitsevat ammatin 

5. Pojat uhraavat ja valitsevat uhrin 

6. Jumala hyväksyy Abelin uhrin 

Jumalan armo kasvattaa 

7. Kain vihastui, kasvot synkistyivät 

8. Jumala kysyy, miksi Kain on vihainen, Kain ei vastaa 

9. Jumala varoittaa Kainia 

10. Kain pyytää Abelin kedolle ja tappaa Aabelin 

11. Jumala kysyy Kainilta, missä Abel on ja antaa mahdollisuuden tunnustaa 

12. Kain esittää tietämätöntä 

Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon 

13. Jumala antaa rangaistuksen 

14. Kain suree seurausta ei pyydä anteeksi 

15.  Jumala panee Kainiin merkin ja suojelee tätä 

16. Seet syntyy.  

Johdanto: 

Raamatussa kerrotaan monenlaisista ihmisistä, miehistä ja naisista. Siellä on myös tyttöjä ja poikia. 

Tänä syksynä tullaan tutuksi joidenkin Raamatun lasten kanssa. Mutta kuka olikaan maailman 

ensimmäinen lapsi? Se selviää tänään. 

Dia1 

 ARMOA!! 



                                                             

                                                                         

 

Kenen puhekupla tämä voisi olla? Mitä hän pyytää? (Jotain, mitä ei ole ansainnut, tai, että välttyy siltä, 

minkä on ansainnut)) Mitä pitää tehdä, että saa palkkaa? (työtä) Mitä pitää tehdä, että saa lahjan ?(Ei 

mitään, sittenhän se ei enää olisi lahja) 

Opetus: 

Jumala on armollinen. sanotaan, että hän on täynnä armoa ja totuutta. (Joh 1:14) Sellainen Jumala 

on Raamatun ensimmäisiltä lehdiltä viimeisille asti ja myös tänään.  Koska Jumala on rakkaus hän 

on halunnut luoda ihmisiä, että voisi rakastaa heitä.  Kenet Jumala loikaan ensimmäiseksi? Entä 

toiseksi? Kolmanneksi? 

I Jumala on armollinen 

Dia 2  Kuului maailman ensimmäinen vauvan itku. Maailman ensimmäisen vauvan sormia ja 

varpaita laskettiin. Maailman ensimmäiselle lapselle annettiin nimeksi Kain.    

Maailman ensimmäinen äiti oli nöyrä ja sanoi: Minä olen saanut pojan Herran avulla. Jokainen 

lapsi on lahja Jumalalta, vaikka vanhemmat joskus puhuvat tehneensä lapsen. Ihminen ei ole 

keksinyt edes kuinka yksi ainoa solu valmistetaan, se on niin monimutkainen.  

 

Dia 3 Minkälainen on nöyrä ihminen? 

NÖYRÄ 

 

                                                          

 

Dia 4 Maailman ensimmäisessä perheessä alettiin odottaa toista lasta. Ehkä arvuuteltiin syntyykö 

toinen poika Kainille leikkikaveriksi vai muistuttaako vauva enemmän Eevaa?    Jumala on 

- näkee itsensä niin kuin Jumala näkee                             

- tuntee heikkoutensa ja vahvuutensa

            

- pitää toisia ihmisiä arvokkaina ->  

   

              

- tarvitse Jumalaa ja toisia ihmisiä          

 



suunnitellut jokaisen lapsen. Jumala on suunnitellut silmien ja hiusten värin. Hän on luonut sinutkin 

juuri tuollaiseksi kauniiksi, ainutlaatuiseksi. Ihmisen kehittyminen äidin kohdussa on niin 

ihmeellistä, että pelkästään se on saanut joitakin ihmisiä vakuuttumaan siitä, että täytyy olla 

olemassa Jumala, joka luo. 

 (Esimerkki: Antti Nylén  Elämään-lehdessä 10/2013 pohditaan henkilökohtaista kääntymistä 
eli uskoontuloa. Lehdessä haastateltu esseisti-suomentaja Antti Nylén kertoo, että hänet 
johdatti kristinuskon pariin oman lapsen syntymä.) 

Perheeseen syntyi toinen poika, jonka nimeksi tuli Aabel. 

Dia 5 Pojat kasvoivat ja Aadam ja Eeva kertoivat, miten maailma luotiin ja mitä sitten tapahtui. 

Aadam ja Eeva olivat ennen eläneet paratiisissa. Siellä kaikki oli ollut hyvää ja täydellistä, kunnes 

mitä? 

(Käärme petti Eevaa ja houkutteli syömään hyvän ja pahan tiedon puusta, mistä Jumala oli 

kieltänyt syömästä.) 

Jos hän olisi ollut silloin nöyrä, mitä hän olisi tehnyt? ( pyytänyt apua Jumalalta) 

Mikä on nöyrän vastakohta? (ylpeä) Millainen on ylpeä? 

Dia 6    YLPEÄ 

                                                          

- pitää itseään toisia parempana 

           - pitää itseään parempana kuin on 

-ei kunnioita eikä kuuntele toisten mielipiteitä 

- - ei tarvitse Jumalaa eikä ihmisiä. 

 

Eeva ja Adam ylpistyivät ja halusivat käärmeen houkuttelemana olla enemmän kuin 

ihmisiä, niin kuin Jumala, tietää hyvän ja pahan. 

 

Jumala oli sanonut, että hyvän ja pahan tiedon puun hedelmän syömisestä seuraa 

rangaistus, mikä se oli?  (Ihmiset joutuivat pois paratiisista ja kuolema tuli maailmaan.) 

 

Adam ja Eeva kertoivat pojille, mitä sitten tapahtui. Jumala on armollinen ja antoi eläimen 

kuolla ja teki eläimen nahasta Eevalle ja Adamille vaatteet, joita he eivät olleet paratiisissa 

tarvinneet. Raamatussa sanotaan, ettei ole anteeksiantoa ilman verenvuodatusta.   Ihmiset 

rupesivat uhraamaan eläimiä, virheettömiä lampaan poikasia karitsoita pyytäessään 

Jumalalta anteeksi. Kuinka sinä voit pyytää anteeksi, tarvitseeko jonkun eläimen 



kuolla?(Jeesus on kuollut rangaistuksena meidän synneistämme ) Johannes Kastaja sanoi 

Jeesuksen nähdessään: ”Katso Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin.”        

 

Dia 7 Pojat Kain ja Abel kasvoivat ja kiinnostuivat eri asioista. Kain kiinnostui siemenistä ja 

kasveista. Abelia kiinnostivat enemmän eläimet. He valitsivat itsellensä ammatin. Abelista 

tuli lammaspaimen ja Kainista tuli maanviljelijä.  Oliko jompikumpi ammatti parempi kuin 

toinen? Arvostiko Jumala toista ammattia enemmän? ( Ei, Kaikki ammatit ovat tärkeitä ja 

niissä voi palvella Jumalaa.) 

 

Raamatussa kerrotaan, että nämä veljekset halusivat uhrata Jumalalle? Mitä uhri tarkoitti? 

(annetaan jotain Jumalalle kiitoksena tai anteeksipyyntönä) 

Mitä Jumala käski uhrata? (virheettömän esikoiskaritsan) Katsotaan, miten maailman 

ensimmäiset lapset, maanviljelijä ja lammaspaimen, isoksi kasvettuaan toimivat. 

 

Dia 8 1 Moos 4:3-4 Kerran Kain toi Herralle uhrilahjaksi maan satoa ja Abel toi lampaidensa 

esikoiskaritsoja ja niiden rasvaa.  

 

Kain toi parasta, mitä tiesi ja osasi tehdä. Hän oli itse kasvattanut ne ja halusi uhraamalle 

ne sovittaa kaiken tekemänsä väärän. Abel toi useita esikoiskaritsoja. 

 

Oliko Kain ylpeä vai nöyrä?   Miksi? Entä Abel(Dia 9) 

 

NÖYRÄ     YLPEÄ 

                                                          

- näkee itsensä niin kuin Jumala näkee                            - pitää itseään toisia parempana 

- tuntee heikkoutensa ja vahvuutensa            - pitää itseään parempana kuin on 

- pitää toisia ihmisiä arvokkaina ->            - pitää toisia ihmisiä hyödyllisinä tai  

kunnioittaa toisia ja toisten mielipiteitä                      hyödyttöminä -> ei kunnioita toisia 

                eikä kuuntele toisten mielipiteitä 

- tarvitse Jumalaa ja toisia ihmisiä                                  - ei tarvitse Jumalaa eikä ihmisiä. 

 

Raamatussa sanotaan: (1Piet 5:5) Jumala on ylpeitä vastaa, mutta nöyrille hän antaa armon. 

Dia  10 Abelin uhri hyväksyttiin, mutta Kainin uhria ei. ”Herra katsoi suopeasti Abeliin ja hänen 

uhriinsa, mutta Kainin ja hänen uhrinsa puoleen Jumala ei katsonut” 1 Moos 4:4 



Jos huomaa toimineensa niin, että omatunto kolkuttaa, tietää, että omat valinnat eivät miellytä 

Jumalaa miten voi toimia?   

Miten nöyrä toimisi?   Entä ylpeä? 

Jos sinua painaa jokin asia voit olla nöyrä niin kuin Abel ja luottaa, että Jumalan tavalla saa 

anteeksi, eikä menneitä tarvitse enää muistella. Mikä se Jumalan tapa olikaan?  

 

Havaintomateriaali  (TEE; ÄLÄ TEE, TEHTY)  lyhyesti. ( Kaikki on jo TEHTY meidän puolestamme) 

                                           

II  Jumalan armo kasvattaa    (”Jumalan armo on näet ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille, ja 

se kasvattaa eitä hylkäämään jumalattomuuden ja maailmalliset himot ja elämään hillitysti, 

oikeamielisesti ja Jumalaa kunnioittaen tässä maailmassa”  Tiit 2:11) 

Dia 11. Kain vihastui, kun hänen uhriansa ei hyväksytty. Raamatussa kerrotaan, että hänen vihansa 

näkyi ulospäin. Hänen kasvonsa synkistyivät. 

Onko vihastuminen väärin? Onko pelkääminen väärin? Voiko vihastuminen saada tekemään 

hyvää? Usein vihaisena teemme pikaisia vääriä ratkaisuja. Pelko saa aikaan sen, että emme uskalla 

tehdä sitä hyvää mitä pitäisi.  Jumala ei sano Kainille ettei saa vihastua. Mitä Jumala sanoo? 

Dia 12 Hän kysyy: ”Miksi sinä suutuit ja katselet synkkänä maahan?”  Kun suututtaa tai pelottaa, 

meidänkin kannattaa kysyä itseltämme, mikä suututtaa tai mikä pelottaa ja vastata kysymykseen 

Jumala jatkoi kasvatustaan: Jos teet oikein, voit kohottaa katseesi, mutta jos et tee, on synti ovella 

vaanimassa. Sinua se haluaa, mutta sinun on pidettävä se kurissa.”  

Silloin, kun on tehnyt oikein, on helppo olla ja katsoa toisia silmiin. Onko silloin helppo katsoa 

toisia silmiin, jos on varastanut tai valehdellut? 

Jos vaikka koulun käytävällä, joku tönäisee sinua niin, että kaadut ja kirjat leviävät ympäriinsä. 

Saatat suuttua ja tehdä mitä?  (Lyödä, nimitellä, töniä takaisin)  

Tai saatat pelästyä ja jättää tekemättä mitä? (Puolustaa itseäsi, sanoa: Lopeta)  

Jos teet oikein, voit hyvin, olet arvostanut itseäsi ja tovereitasi, mutta, jos et hillitse itseäsi ja pidä 

tunteita ”kurissa” ja harjoittele tunteiden säätelyä, olet niiden vietävissä, voit huonosti ja teet 

vääriä valintoja.  

 

Raamatussa sanotaan, että armo ja anteeksianto on kaikkia varten ja armo kasvattaa meitä. 

Jumala haluaa, että elämme Jumalaa kunnioittaen, olemme oikeudenmukaisia ja elämme hillitysti. 

(”Jumalan armo on näet ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille, ja se kasvattaa eitä hylkäämään 

jumalattomuuden ja maailmalliset himot ja elämään hillitysti, oikeamielisesti ja Jumalaa 

kunnioittaen tässä maailmassa” Tiit 2:11) 



Jumala on armollinen myös Kainille ja kasvattaa häntä armollaan ja antaa mahdollisuuden hallita 

vihaa ja olla oikeudenmukainen.  Kain ei vastaa Jumalalle mitään. Oliko hän ylpeä vai nöyrä? 

Dia 12 Kain on vihansa vietävissä ja menee Abelin luokse ja sanoo: 

”Lähde mukaani.” Abel lähtee. hän voi kulkea pää pystyssä, koska hän on toiminut oikein, pyytänyt 

ja saanut anteeksi. 

Dia 13 Jonkin matkaa kuljettuaan, Kain hyökkäsi Abelin kimppuun ja tappoi hänet. Viha saa 

tekemään usein peruuttamatonta pahaa. Sen takia on todella tärkeä, opetella sanomaan itselleen 

stop, miettiä mikä on oikein ja mikä väärin.  Mitä vihainen Kain olisi voinut tehdä, jos hän olisi ollut 

nöyrä? 

Dia 14Jumala ei lakkaa olemasta armollinen. Hän rakastaa Kainia edelleen, hän haluaa Kainin 

takaisin yhteyteensä ja antaa mahdollisuuden tunnustaa. 

Jumala kysyy Kainilta: 

Missä on veljesi Abel? 

Mitä nöyrä vastaisi? (totuuden)  Muista, ettei ole mitään niin pahaa, etteikö sitä voisi tunnustaa ja 

selvittää ja pyytää anteeksi. Jeesuksen uhri on niin suuri, että se riittää sovittamaan maailman 

suurimpien rikollisten suurimmat synnit. 

Kain ei nöyrry vaan vastaa ylpeästi: 

En tiedä. Olenko minä veljeni vartija? 

Hän ei tappanut veljeään heti vaan meni kauemmaksi. Hän varmaan ajatteli, ettei kukaan näe, 

mitä hän tekee. Mutta Jumala näkee kaiken. Jumala ei lakannut olemasta armollinen. Raamatussa 

sanotaan, että armo voi jäädä turhaksi, silloin kun sitä ei oteta vastaan.  

(Ottakaa Jumalan armo vastaan niin, ettei se jää turhaksi!” 2 Kor 6:1)  

Armo on Jumalan erityistä rakkautta, lahja, jonka Jumala haluaa antaa jokaiselle.  Sen voi ottaa nöyrästi 

vastaan tai olla ylpeä ja sanoa, minä en tarvitse sitä. Mitä tämä armon lahjapaketti sisälsikään? Mitä Kainille 

tarjottiin? 

 

 

 

Eikä tässä vielä kaikki.  Jos tutkit Raamattua löydät vielä armoon kuuluvia lahjoja.  

(”Hänellä on teille annettavana runsaasti kaikkia lahjoja 2 Kor 9:6) 

elämä 

iankaikkinen elämä  

anteeksianto 

kasvatus 

/pyhittyminen 



Nämä hienot lahjat olivat tarjolla. Mitä Kain valitsi? 

III  Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon 

 

Kain ei halunnut ottaa Jumalan tarjoamaa anteeksiantoa vastaan, hän halveksi elämän lahjaa ja 

tappoi veljensä. Hän oli koko ajan ylpeä ja halusi tehdä omalla tavalla eikä suostunut Jumalan 

armahdettavaksi. 

Ylpeys on sitä, että haluaa olla itse itsensä Herra, eikä halua Jumalaa Herrakseen. ”Jumala on 

ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon 1 Piet 5:5”  

Jumala on armollinen, mutta vääristä valinnoista on aina seurauksensa. Mistä jälki-istunto 

koulussa voi olla rangaistuksena?  Mitä Suomessa seuraa, jos tappaa toisen?  

Dia  14 Kainkin sai rangaistuksen. Jumala sanoi: 

”Mitä oletkaan tehnyt!  Etkö kuule, kuinka veljesi veri huutaa minulle maasta? Nyt olet kirottu etkä 

voi jäädä tänne, sillä tämän maan oli avattava suunsa ja otettava vastaan veljesi veri, jonka sinä 

vuodatit. Kun koetat viljellä maata, se ei enää ruoki sinua, vaan sinun on harhailtava kodittomana 

ja pakolaisena maan päällä.” 

Kain oli halunnut antaa Jumalalle viljelemiään maan tuotteita, niitä, joista hän oli ylpeä. Nyt hän ei 

enää saisi maasta satoa vaan joutuisi pakolaiseksi. Mitä vaihtoehtoja hänellä on? Mitä hän voisi 

tehdä? 

Kain ei pyydä anteeksi eikä kadu mitään. Hän on ainoastaan pahoillaan rangaistuksesta. Hän 

vastasi Jumalalle: 

Dia 15 ”Syntini rangaistus on minulle liian raskas kantaa. Kun sinä nyt karkotat minut tältä 

seudulta, minä joudun pois kasvojesi edestä. Minun on harhailtava kodittomana ja pakolaisena 

maailmalla, ja silloin kuka hyvänsä, joka minut kohtaa voi tappaa minut” 1 Moos 4:14 

Vaikka Kain tekee jatkuvasti vastoin Jumalan tahtoa, Jumala ei lakkaa rakastamasta Kainia. Hänen 

armonsa pysyy ikuisesti. Se ei lopu silloinkaan, kun sinä tai minä olemme tottelemattomia. 

Jumala haluaa olla armollinen ja suojella Kainia viimeiseen asti.  

”Herra pani Kainiin merkin ettei kukaan, joka hänet kohtaa, tappaisi häntä. ” 

Raamatussa ei kerrota, että Kain olisi koskaan nöyrtynyt ja tullut takaisin. Siellä kerrotaan, että 

Kain lähti pois Herran kasvojen edestä. Hän muutti Nodin maahan ja meni siellä naimisiin. 

Aadam ja Eeva olivat menettäneet ensimmäiset lapsensa, maailman ensimmäiset lapset.  Heillä oli 

muitakin poikia ja tyttäriä. Abelin kuoleman jälkeen heille syntyi poika ja Eva sai toimia 

nimenantajana. Hän valitsi nimen, joka kertoi siitä, että Jumala on lahjoittanut tämän lapsen 

Abelin sijaan. Pojan nimeksi tuli Set.  Raamatussa kerrotaan, että Set oli isänsä näköinen poika. 

Abel halusi ottaa Jumalan armon vastaan, Kain ei halunnut.  Jumalan armo on joka aamu uusi. Sinä 

saat valita käytätkö Jumalan tarjoamaa armoa. 



(Ottakaa Jumalan armo vastaan niin, ettei se jää turhaksi!” 2 Kor 6:1)  

 

Jeesuksen opetuslapsi Pietari antaa meille ohjeen: (2 Piet 3:18) 

Kasvakaa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa.  

Jeesusta ja armoa oppii enemmän Raamattua lukemalla, rukouksessa ja käymällä paikoissa, joissa 

Jeesuksesta kerrotaan.   

 

Laulu: Hänen armonsa pysyy iankaikkisesti 

 

 

 

 

 


