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Johdanto: Onko sinulla hyvää ystävää? Kuinka ja missä tutustuitte toisiinne? Mitä kaikkea teette yhdessä?  Mitä 

tekisit, jos kuulisit jonkun puhuvan pahaa ystävästäsi? Ystävyys on meille tärkeä asia. Läheiseen ystävyyteen sisältyy 

yhdessäoloa, puhumista ja toisen kuuntelemista, toisen ilahduttamista ja tarvittaessa hänen puolustamistaan. Jumala 

haluaa meidän olevan Hänen läheisiä ystäviään. Adamin ja Eevan pojan, pojan, pojan, pojan, pojan poika osoittaa, 

kuinka voimme olla Jumalan läheisiä ystäviä! 

 

Kuva 1 

Adamilla ja Eevalla oli ollut murheellisia päiviä. Mitä ikävää 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 vaikuttaa tänäänkin maailmassa jokaisen ihmisen kautta, myös minun ja sinunkin kauttasi. Onneksi Jumala val-

misti mahdollisuuden saada syntisi anteeksi Jeesuksen ristin kuoleman tähden. 

Viimeksi pohdittiin, että mites Kainille kävi, tänään kuullaan ikäviä uutisia 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. Hän 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 Ada-

millakin, jotka elivät yli 900-vuotiaiksi, oli lapsia varmaan todella paljon, vaikkei Raamattu totea kuin Adamille syntyi 

lisää poikia ja tyttäriä ja heillekin taas lapsia. Eikä me voida ymmärtää ihan kaikkea, mitä milloinkin tapahtui, kun Raa-

mattu ei kerro aikatauluttain asioita; voi olla satoja vuosiakin väliä tapahtumilla.  

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 kaupunkeja, kasvattivat 

karjaa ja viljelivät maata. Kainin suvun kasvaessa, heillä näytti menevän hyvin, kehitys oli valtavaa. Heillä oli kuitenkin 

yksi ongelma. He eivät tunteneet Jumalaa eikä eläneet hänen kanssaan. He elivät miellyttäen itseään ja väkivalta, tois-

ten vahingoittaminen, kasvoi heidän keskuudessaan. Synti, kaikki mikä on vastoin Jumalan tahtoa, hallitsi ihmisten 

elämää, niin kuin se tekee tänäänkin.  

  

Jumala kuitenkin haluaa, että sinä elät läheisessä yhteydessä Hänen kanssaan, olet Hänen ystävä. Miten voit olla Ju-

malan ystävä? Joh. 15:14 (näkyviin, ääneen). Mistä sä tiedät, mitä Jumala käskee sun tehdä? Raamatusta. Ootko 

tehnyt aina niin? Pystyykö joku tekemään aina sen mitä Jumala käskee, eli onko täydellisiä ihmisiä? Ei. Raamattu sa-

noo, että kaikki on syntisiä, ja se vaikuttaa sen, että ollaan tottelemattomia, sanotaan pahasti, pidetään itseämme 

parempina kuin toiset tms. Synti onkin ainoa asia, mikä erottaa Jumalasta. Jos et ole vielä saanut syntejäsi anteeksi, 

mutta tahtoisit, voit rukoilla, että Jumala, minäkin haluan elää sinun kanssasi, olla ystäväsi. Anna syntini anteeksi. 

Jumala kuulee rukouksesi ja siihen varmasti vastaa.  

 

Kuva 3 

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

Jumala antoi Adamille ja Eevalle pojan, jolle he antoivat nimen Set. 

 

Kuva 4 

Kun Set kasvoi aikuiseksi, hän meni naimisiin ja sai lapsia. Ajan kuluessa hänestä tuli isoisä ja isoisoisä. Setin suku oli 

erilainen kuin Kainin. Raamatussa sanotaan, että Setin perhe alkoi rukoilla avuksi Herraa. 1. Moos. 5:26 Tämä perhe 

tunsi Jumalan. Heillä oli läheinen yhteys Hänen kanssaan. 

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

He elivät todella vanhoiksi. Adam eli 930 vuotta ja sitten hän kuoli. Set eli 912 vuotta ja sitten hän kuoli. Enos eli 905 

vuotta ja sitten hän kuoli. Tuohon aikaan ihmiset vielä eli tosi pitkään, kaikki he kuitenkin kuolivat.  
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Erääseen Setin jälkeläisen perheeseen syntyi vauva, jolle annettiin nimi Henok. Hän oli Adamin pojan, 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 Ju-

malan kanssa. Luuletko, että Henokin ympärillä olleet ihmiset näkivät sen, että hän ja Jumala olivat läheisiä ystäviä 

keskenään? Kuinka he tiesivät sen? He tiesivät sen siitä, että Henok uskoi Jumalaan ja totteli Häntä sekä puhui Hänen 

kanssaan. Vaikka monet ihmiset hänen ympärillään eivät välittäneet Jumalasta, Henok puhui Jumalan puolesta, hän 

puhui Jumalan hänelle antamia sanoja. (Juud.1:14) Henok varoitti ihmisiä heidän synneistään, että eräänä päivänä 

Jumala rankaisisi kaikkia, jotka olivat kieltäytyneet uskomasta Häneen. (Juud.1:14)  

 

Luuletko, että Henokin oli helppoa puhua Jumalan puolesta? Ei! Olen varma, että häntä pilkattiin. Hänellä saattoi ajoit-

tain olla kiusaus pysyä hiljaa niiden joukossa, jotka eivät uskoneet Jumalaan. Hän kuitenkin luotti Jumalaan ja uskoi, 

mitä Jumala oli hänelle sanonut. Hän totteli Jumalaa ja noudatti Hänen tahtoaan. Henok eli Jumalan kanssa, Jumalan 

ystävänä.  

 

Jumala haluaa, että sinäkin elät Jumalan kanssa, olet Jumalan läheinen ystävä. Miten se tapahtuu? Niin kuin muidenkin 

ystävien kanssa, vietä aikaasi joka päivä Hänen seurassaan puhuen Hänelle rukouksessa. Anna Hänen puhua sinulle 

Raamatun kautta. Luota Jumalaan ja Hänen Sanaansa. Haluat puhua Hänen puolestaan, vaikka toiset ympärilläsi ovat 

kanssasi eri mieltä ja pilkkaavat sinua. Haluat varmasti myös ilahduttaa Häntä totellen sitä, mitä Hän sanoo sinulle 

Sanassaan. Joh. 15:14. (ääneen, näkyviin) Ei ole aina helppo elää Jumalan yhteydessä, mutta Hän auttaa itse sinua 

siinä. Silloin elämäsi miellyttää Jumalaa ja voit rakastaa toisia ihmisiä ja olla heille iloksi ja siunaukseksi sekä kertoa 

toisillekin Jumalasta ja Jeesuksesta. Opit myös itse tuntemaan paremmin Jumalaa.  

 

Henok eli elämäänsä Jumalan kanssa ja oppi varmasti tuntemaan Jumalaa päivä päivältä yhä paremmin. Kun hän oli 

365-vuotias, tapahtui jotain todella epätavallista Henokille. 

 

Kuva 6 

Jumala vei ystävänsä Henokin taivaaseen, niin ettei hänen tarvinnut kuolla. 1. Moos. 5:23,24 Vaikka kaikki muut Ada-

min jälkeläiset kuolivat, 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. 

 

(Jukka Norvanto ”Alussa…” s. 160) Eräs pikkutyttö pyhäkoulusta tultuaan kertoi äidilleen innokkaana: ”Äiti, opettaja 

kertoi meille Henokista ja siitä, kuinka tämä kulki yhdessä Jumalan kanssa.” Äiti vastasi: ”Mitä hän kertoi hänestä?” 

Niin tyttö alkoi kertoa: ”Se taisi olla niin, että Jumala kulki joka päivä Henokin talon ohi ja sanoi: ”Tulisitko kävelemään 

kanssani?” Henok lähti kodistaan ja kulki koko päivän Jumalan kanssa. Seuraavana päivänä Jumala tuli jälleen kysy-

mään: ”Henok, tulisitko taas kävelemään kanssani?” Ja Henok tuli. Näin Jumala tuli joka päivä pyytämään Henokia 

kanssaan kävelylle. Eräänä päivänä Jumala tuli jälleen Henokin luo ja sanoi: ”Menisimmekö tänään oikein pitkälle kä-

velylle? Ja Henok lähti. Niin he vaelsivat yhdessä pitkän matkan. Lopulta Henok sanoi: ”Voi ihmettä, kello on jo hirveän 

paljon. Minun on parasta palata kotiin.” Mutta Jumala vastasi hänelle: ”Minun koti on jo paljon lähempänä kuin sinun 

kotisi; mennään siis minun kotiin tällä kertaa! Ja niin Henok meni Jumalan kotiin.”  

>Sellaista on elää Jumalan ystävänä; kulkea joka päivä Jumalan kanssa ja lopulta Jumala vie sinut taivaaseen.  

 

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

set vaelsivat Jumalan kanssa ja toiset eivät. He, jotka vaelsivat eläessään Jumalan kanssa, pääsivät myös taivaaseen 

Jumalan luokse. Oletko sinä Jumalan ystävä, ja elätkö hänen kanssaan? Jumalan ystävänä sinä olet parhaimmassa 

turvassa tässä elämässä ja kerran saat olla aina Hänen kanssaan taivaassa. Kun Jumala on sulle läheinen, sä tahdot 

elää joka hetki hänen kanssaan. Jumala auttaa sua elämään häneen turvaten ja silloin toisetkin näkevät sun elämäsi 

kautta Jumalan ja Hänen tekonsa. Ja sä voit olla kertomassa heille siitä, kuinka heistäkin voi tulla Jumalan ystäviä. 
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Kertauskisa – jaa lapset joukkueisiin ja pidä mukavaa kisaa kysymyksien kera. 
 

1. Miksi Adam ja Eeva olivat murheellisia? (Kain tappoi Aabelin, Kainin piti lähteä kotoa) 

2. Missä maassa Kain aloitti uuden elämän? (Nod, pakolaisen maa, itään Eedenistä) 

3. Millaisia kykyjä/taitoja Kainin jälkeläisillä oli? (tekivät soittimia, työkaluja, aseita, rakensivat kau-

punkeja, hoitivat karjaa ja viljelivät maata) 

4. Mikä ongelma Kainin perheellä oli, vaikka kaikki näyttikin olevan hyvin? (He eivät tunteneet Juma-

laa, eivätkä halunneet totella häntä) 

5. Adamille ja Eevalle syntyi kolmas poika, mikä hänen nimensä oli? (Set) 

6. Miten Setin perheen elämä erosi Kainin perheen elämästä? (He huusivat avukseen Herraa) 

7. Mika oli Adamin pojan, pojan, pojan, pojan, pojan nimi? (Henok) 

8. Mitä erikoista Raamattu mainitsee Henokista? (Jumala oli hänen kanssaan ja hän meni taivaaseen 

kuolematta) 

9. Mistä toiset ihmiset tiesivät, että Henok ja Jumala ovat läheisiä ystäviä? (Henok uskoi Jumala ja tot-

teli häntä. Hän puhui muille Jumalasta)  

10. Miten sinä voit elää läheisessä yhteydessä Jumalan kanssa? (puhuen Jumalalle ja kuunnellen häntä, 

luottaen häneen ja elämällä hänen mielensä mukaisesti) 

11. Kuinka vanhaksi Henok eli? (365vuotta) 

12. Henokin poika eli maailman vanhimmaksi ihmiseksi – kuinka vanhaksi? (969vuotta) 
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Essi ja Elmeri        
- ennen opetusta 

 
Elmeri: Moikka Essi! Haaveiletko sä jostain? Oot niin unelmoivan näköinen… 
 
Essi: Joo! Aattelepa, jos Jeesus ois tässä ihan konkreettisesti paikalla! 
 
Elmeri: Niin, mitä sitten? 
 
Essi: No, vois jutella Jeesuksen kanssa ja pelata vaikka lautapelejä.  
 
Elmeri: Sä häviäisit Jeesukselle kuitenkin kaikissa peleissä, kun Jeesus tietää ja näkee kaiken ja se pystyy 
tekemään ihan mitä vaan.  
 
Essi: Heh, se on kyllä totta. Mut mä ajattelin sitä, että Jeesuksen seurassa ois vaan niin hyvä olla. Jeesus 
ymmärtäis mua aina eikä se edes riitele.  
 
Elmeri: Niin ja Jeesus varmaan auttais aina kaikissa tehtävissäkin, kun se tietää kaiken.  
 
Essi: Joo, ja se jaksais aina kuunnella mua. Ruoanlaittokin onnistuis hyvin, kun Jeesus on ihan paras 
kokki.  
 
Elmeri: Ja kun jotain katois, niin se löytyis helposti, kun Jeesus näkee kaikkialle.  
 
Essi: Kipeenä ollessa ois paras lääkäri aina paikalla, ei tarttis lähteä lääkäriin.  
 
Elmeri: Voi jospa olisi elänyt silloin, kun Jeesus eli maan päällä. Se olis ollut onnellinen. 
 
Essi: Niinpä, se on niiiiiiin epäreilua, kun me ei voida nähdä Jeesusta. 
 
Elmeri: Minkähänlainen ääni Jeesuksella on? Kuinka isot silmät ja korvat sillä on, kun se näkee ja kuulee 
kaiken? 
  
Essi: Heh, nyt taitaa mennä meidän jutut jo vähän hassuiksi. Mutta oikeesti, mä haluaisin, että elää Jee-
suksen kanssa. Ihan kaiken mitä teen, haluisin tehdä Jeesuksen kanssa.   
 
Elmeri: Se ois kyllä mahtavaa. Mut onkohan se mitenkään mahdollista, kun Jeesus on kuitenkin taivaassa ja 
me täällä maan päällä? 
 
Essi: Hei, mutta Elmeri, meidän pitää nyt kuunnella opetusta, ettei vaan jäädä siitä paitsi.  
 
Elmeri: Joo, mennään. Jatketaan unelmointia vielä myöhemmin… 
 
Essi: Jeps! 
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Essi ja Elmeri        
- opetuksen jälkeen 

 
Essi: Voi Elmeri! Miten mä oonkaan ollut niin tyhmä, että mä en oo aiemmin tajunnut, että mähän voin 
elää koko ajan Jeesuksen kanssa ja ihan kaiken mitä teen, voin tehdä Jeesuksen kanssa.   
 
Elmeri: En mäkään oo tullut ajatelleeks, että Jeesushan on ihan konkreettisesti totta tässä ja nyt, vaikkei 
me häntä omilla silmillämme nähdäkään.  
 
Essi: Meidän ei tarvitse enää unelmoida Jeesuksen seurasta, vaan me voidaan elää Jeesuksen seurassa. 
Meillä voi olla läheinen yhteys Jeesuksen kanssa, niin kuin muidenkin ystävien kanssa.  
 
Elmeri: Tai oikeastaan Jeesuksesta voi tulla meille läheisempi ja rakkaampi kuin kenestäkään muusta.  
 
Essi: Muistatkos vielä, mitenkä sulla voi olla läheinen yhteys Jumalan kanssa? 
 
Elmeri: Hmm. Kun mä vietän aikaa Jumalan kanssa puhuen hänelle rukouksessa ja kuunnellen, mitä Hän 
sanoo Raamatun kautta.  
 
Essi: Ja luottamalla Jumalaan ja Hänen Sanaansa Raamattuun, niin että uskon sen olevan totta ja elän 
sen mukaan.  
 
Elmeri: Niin, se on kyllä tärkee juttu, että mä haluan totella Jumalaa. Sillä Jumala käskyjen ja ohjeidensa 
kautta Hän haluaa minulle vain hyvää. Hän varjelee minua kaikelta pahalta 
 
Essi: Sekin oli tärkee juttu, että haluan puhua Jeesuksen asioita muille silloinkin, kun toiset ihmiset on 
erimieltä tai vaikka pilkkaavat minua.  
 
Elmeri: Joo, tosi ystävät puolustaa toisiaan, vaikka olisi vaikeeta ja joutuis kärsimään.  
 
Essi: Ei se kyllä aina helppoo ole, mutta onneksi Jeesus antaa voiman ja taidon kaikkeen.  
 
Elmeri: Jeesus on kyllä ihan paras ystävä, kun Hän itse auttaa meitä, toimimaan niin kuin hän itsekin 
toimisi. 
 
Essi: Jes, nyt vaan rukoillaan, että voitas oppia tuntemaan Jeesusta paremmin ja kaikki, mitä me 
tehdään, voitas tehdä Jeesuksen kanssa. 
 
Elmeri: Just niin! Hän todellakin on aina meidän kanssa ja kaikki muutkin näkevät sen. 
  
Essi: Kerran päästään taivaaseenkin, ja sit ainakin nähdään Jeesus. Ja myös se Henok. Voidaan kysyä, 
että miltä tuntui lähteä taivaaseen, niin ettei tarvinnut kuolla.  
 
Elmeri: Jes, mut nyt eletään tätä päivää Jumalan ystävinä.  
 


