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Kain ja Aabel 1. Moos. 4:1–16
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Johdanto:
Oletko nähnyt liikennemerkkiä ”yksisuuntainen tie”(kuva)? Mitä se tarkoittaa? Saat mennä vaan yhteen suuntaan.
Mitä tapahtuu, jos et tottele merkkiä? Saatat aiheuttaa onnettomuuden, jossa vahingoitat toisia ja itseäsikin tai sua
voidaan rangaista lain rikkomisesta. Jumala on laittanut Raamattuunkin joitakin ”yksisuuntainen tie” -merkkejä. Hän
kertoo meille, että on vain yksi tapa tehdä tiettyjä asioita. Katsotaanpa jotain sellaisia merkkejä ja samalla ihmisiä,
joista toiset tottelivat ja toiset ei.
Kuva 1
Ketkä olivatkaan maailman ekat ihmiset? Eeva ja Adam. Ensimmäisen ”Yksisuuntainen tie”-merkin (näytä erillinen
merkki) Jumala antoi heille. Mikä se oli? Jumala antoi selvän ohjeen, ettei yhdestä puutarhan puusta saa syödä hedelmää. Toimiko he sen mukaan? Ei, he olivat tottelemattomia Jumalalle ja synti tuli maailmaan. Jumalan täytyi lähettää
heidät pois sieltä ihanasta, synnittömästä, puutarhasta, missä he elivät. Synnistä seurasi rangaistus. Jumala kuitenkin
tuolloin jo lupasi, että jonakin päivänä heille tulisi Pelastaja, joka ottaisi pois synnin. Jumala lupasi, että he saavat
anteeksi ja pääsivät taas Jumalan luokse. Sinne pääsee vaan yhtä tietä pitkin: Joh. 14:6 (näkyviin, ääneen)
Kuva 2
Kun koitti päivä, jolloin heidän eka lapsensa syntyi, he ehkä ajattelivat, että nyt tuli heille pelastaja. Mutta ei. Vasta
vuosi tuhansien päästä, lukuisten sukupolvien jälkeen, tuli Jeesus.
Mikä oli ekan lapsen nimi? Kain. Myöhemmin heille syntyi vielä toinen poika, Aabel. He olivat maailman ensimmäiset
lapset ja Jumala rakasti heitä. Jumala on luonut myös sinut rakkautensa kohteeksi. Hän päätti, miltä näytät, millaisia
taitoja sinulla on, kuinka ajattelet ja puhut ja naurat. Jumala antoi sinulle kaiken, mitä tarvitset ollaksesi juuri sinä!
Hän rakastaa sua!
Raamattu ei kerro Kainin ja Aabelin lapsuudesta mitään, mutta voimme kuvitella, että kun pojat kasvoivat, heillä oli
varmaan paljon kysymyksiä Jumalasta ja siitä puutarhasta, missä Eeva ja Adam olivat alkujaan asuneet. Adam ja Eeva
varmaan kertoivat, millaista oli elää ennen kuin synti tuli maailmaan. Millaista oli elää, kun oli suora yhteys Jumalaan,
Jumala käveli ja puhui heidän kanssaan ja kuinka heillä oli kaikkea, mitä he tarvitsivat. Elämä oli helppoa, ei ollut sairauksia, ei rikkaruohoja, ei raskasta työtä, ei syntiä… Pojat tiesivät, ettei elämä ollut enää niin helppoa. Adamin ja
Eevan on täytynyt kertoa, kuinka he ylpistyivät, eivätkä totelleet Jumalaa, vaan tekivät vastoin Jumalan tahtoa; söivät
käärmeen houkuttelemana puusta, josta Jumala oli kieltänyt. Ja Jumala ajoi heidät pois ihanasta puutarhasta.
He varmasti kertoivat myös Jumalan rakkaudesta. Jumala oli pitänyt heistä huolen sen jälkeenkin, hän 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 verenvuodatusta, ei ole syntien anteeksiantamusta. He kertoivat varmasti myös siitä, että kerran tulee pelastaja. Jumala lupasi niin. Tähän pelastajaan uskomalla,
he saavat synnit anteeksi.
Kuva 3
Raamattu kertoo, että kun pojat kasvoivat, kumpikin valitsivat oman työn. Mitä he tekivät työkseen? Aabelista, nuoremmasta, tuli lammaspaimen ja Kainista maanviljelijä. Oliko jompikumpi ammatti parempi kuin toinen? Arvostiko
Jumala toista ammattia enemmän? Ei, Kaikki ammatit ovat tärkeitä ja niissä voi palvella Jumalaa.
Kain ja Aabel olivat lapsuudessaan varmasti nähneet, kuinka vanhempansa toivat uhreja Jumalalle. Uhrithan ovat jotain, mitä annetaan Jumalalle kiitoksena tai anteeksipyyntönä. Raamattu ei suoraan tässä kohtaan kerro, mutta Jumala
oli heille antanut ohjeistuksen, kuinka heidän tulee uhrata virheetön esikoiskaritsa Jumalalle. Siinäkin oli ”yksisuuntainen tie”- merkki, yksi tapa toimia. (näytä erillinen merkki) Eläinuhri, jossa eläin joutui kuolemaan, osoitti 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 tiesivät Jumalan ohjeet uhraamisesta.
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Kuva 4
Kain keräsi osan kasvattamastaan sadosta ja toi kenties hyvät hedelmät ja vihannekset uhrinaan Jumalalle. Hän toi
Jumalalle parasta, mitä tiesi ja osasi tehdä. Aabel taas valitsi huolellisesti esikoisena syntyneen täydellisen, virheettömän, karitsan laumastaan ja uhrasi sen Jumalalle. Raamatussa myös sanotaan, että Aabel toi uhrinsa uskossa. (Hepr.
11:4) Hän uskoi Jumalaan ja toi nöyrästi sellaisen uhrin, jonka Jumala oli määrännyt. Hän tuli Jumalan luo oikealla
sydämen asenteella, Jumalaa ja hänen tahtoaan kunnioittaen.
Jumala haluaa sinunkin tulevan Hänen luo oikealla sydämen asenteella. Jumala on kiinnostuneempi sydämesi asenteesta kuin siitä mitä annat Hänelle tai teet hänelle. Mitä se oikea sydämen asenne tarkoittaa?
*Menet kirkkoon tai katos näitä ohjelmia siksi, että rakastat Jumalaa ja haluat kuunnella häntä, etkä vain siksi, että
vanhemmat käskevät.
*Luet Raamattuasi säännöllisesti, että voit oppia lisää Jumalasta ja haluat sen kautta kuulla Jumalan puhuvan sinulle.
Etkä vain lukaise muutaman jakeen siksi, että sinun täytyy lukea.
*Vietät aikaa rukouksessa ylistääksesi Jumalaa, tunnustaaksesi hänelle syntisi ja etsiäksesi nöyrästi sitä, mikä on Jumalan tahto; etkä vain pyytääksesi itsellesi, jotain mitä sinä haluat.
Jumala on kaikkitietävä Jumala, jolta et voi salata mitään, hän näkee sinun sydämesi asenteen.
Aabel tuli Jumalan tykö oikealla sydämen asenteella ja toimi sen mukaan, mitä Jumala oli sanonut; kunnioitti ja totteli
Jumalaa. Raamatussa sanotaan:1. Moos. 4:4b-5.
Kuva 5
Miksi vain Aabelin uhri oli oikea ja Kainin ei? Aabel toimi nöyrästi, niin kuin Jumala oli sanonut. Kainin uhri ei ollut
Jumala ohjeiden mukainen, vaan hän teki niin kuin itse tahtoi. Kain suuttui, kun Jumala ei toiminut niin kuin hän halusi.
Kain ei lähestynyt Jumalaa uskossa, vaan toi Jumalalle jotain itse kehittämäänsä, omat aikaansaannoksensa, eikä sitä,
mitä Jumala tahtoi. Siksi Jumala ei ottanut vastaan hänen uhriaan.
Sinä ja minäkin voimme tarjota Jumalalle omia tekojamme. ”Katso Jumala, kun mä oon ollut niin ystävällinen, en oo
tehnyt mitään pahaa, just autoin naapurin mummoakin. Kyllähän sinä Jumala rakastat minua, kun minä olen näin kiltti
ja hyvä.” Mut se ei mene niin.
Kun Kain tajusi, ettei Jumala hyväksynyt hänen uhriaan, mutta hyväksyi Aabelin uhrin, hän suuttui. Onko vihastuminen
väärin? Ei itsessään, mutta usein vihaisena teemme pikaisia vääriä ratkaisuja ja jonkun vihaaminen on väärin. Jumala
ei sanonut Kainille, ettei saa suuttua, vaan Jumala kysyi Kainilta: "Miksi sinä suutuit ja katselet synkkänä maahan? Jos
teet oikein, voit kohottaa katseesi.” Silloin, kun on tehnyt oikein, on helppo olla ja katsoa toisia silmiin. Entäs jos olet
sanonut pahasti, varastanut tai valehdellut? Sit ei pystykään katsomaan silmiin.
Jumala antoi Kainille mahdollisuuden korjata asiansa, sillä 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.
Jumala rakastaa sinuakin ja kun olet tehnyt väärin, valinnut oman tien, Jumala haluaa, että sinä tulet hänen luokseen
ja tunnustat syntisi ja palaat Jumalan tahdon tielle. Mikä on ainut tapa saada anteeksi synnit Jumalalta? Siinäkin oli
”yksisuuntainen tie”- merkki. (näytä erillinen merkki) Vain yksi tapa. Uskoa Jeesukseen, pelastajaan, joka on kuollut
puolestasi. Joh. 14:6 (näkyviin, ääneen) Jeesus uhrattiin puolestasi, enää ei tarvitse uhrata lampaita niin kuin Kainin
ja Aabelin aikaan. Lampaiden uhraaminen oli esikuva siitä, kuinka Jeesus tullaan uhraamaan puolestamme ristillä.
Uskomalla Jeesukseen saat kaiken anteeksi, et omilla teoillasi. Jumala myös auttaa ja kasvattaa sinua elämään hänen
tahdon mukaisesti. Vain Hänen avullaan sinä voit toimia oikein.
Mitä Kain teki? Valitsiko hän Jumalan tahdon tien? Ei. Hän vihassaan ja ylpeydessään kääntyi pois Jumalasta.
Kuva 6
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. Viha sai hänet tekemään
peruuttamatonta pahaa. Vaikka kukaan ihminen ei nähnyt sitä, Jumala näki.
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Kuva 7
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.
Muista, ettei ole mitään niin pahaa, etteikö sitä voisi tunnustaa ja selvittää ja pyytää anteeksi. Se vaan vaatii nöyryyttä
tehdä sen. Jeesuksen uhri, ristinkuolema, on niin suuri, että se riittää sovittamaan sinun, minun ja ihan jokaisen synnit.
Kain lähti pois Jumalan luota, hän ei katunut tekoaan eikä suostunut ottamaan vastaan anteeksiantamusta. Hän sai
synnistänsä rangaistuksen; menetti ammattinsa maanviljelijänä, maa ei antanut enää hänelle satoa ja joutui kulkemaan kodittomana maan päällä. Kain koki saamansa rangaistuksen kovana ja pelkäsi, että kuka hyvänsä voi hänet
tappaa, hänen tekojensa tähden, kun hän kulkee yksin. Vaikka Kain ei välittänyt Jumalan tahdosta, Jumala kuitenkin
rakasti Kainia ja antoi hänelle jonkinlaisen suojeluksen merkin, ettei kukaan ihminen tappaisi häntä.
Abel otti vastaa Jumalan rakkauden ja anteeksiantamuksen ja sai elää aina Jumalan kanssa. Vaikka hänen elämänsä
täällä päättyikin ikävällä tavalla, hän pääsi Jumalan luo. Kain taas ei halunnut ota vastaan anteeksiantamusta ja hän
joutui eroon Jumalasta. Entä sinä? Oletko sinä ottanut vastaan anteeksiantamuksen? Jos et, mutta tahtoisit, voit …
Jeesuksen uskovina emme ole sen parempia kuin toiset. Jeesuksen uskova ymmärtää, että oman pahuutensa tähden
tarvitsee Jeesusta. Emme voi omilla teoillamme miellyttää Jumalaa, vaan ainut tie Jumalan luo (Yksisuuntainen merkki
– näytä), ainut lähde anteeksiantoon on Jeesus. Jeesus on tehnyt kaiken puolestasi ja sinä saat vain turvata häneen.
Joh. 14:6 (näkyviin, ääneen) Rukoile, että Jumala antaa sinulle halun ja voiman totella ja kunioittaa Häntä ja elää
Jumalan tahdon mukaan. Ja muista, että Hän ei aja sinua pois, vaikka mokaatkin, vaan saat tunnustaa syntisi ja uskoa
ne anteeksiannetuiksi. Jeesus on tiesi Jumalan luo. Jumala on apusi ja voimasi nyt ja aina.

Kain ja Aabel – Yksisuuntainen tie – 1. Moos. 4:1–16

Kertauskisa – jaa lapset joukkueisiin ja pidä samalla pientä kisaa, kun kyselet kysymyksiä.
1. Minkä nimiset oli maailman ensimmäiset lapset? (Kain ja Abel)
2. Millä tavalla elämä puutarhassa, jossa Adam ja Eeva olivat alun pitäen eläneet, erosi siitä elämästä,
mitä Kain ja Abel elivät? (puutarha oli ollut täydellinen, ei kovaa työtä, ei rikkaruohoja, ei sairautta,
ei kuolemaa, Jumala oli ihmisten kanssa)
3. Kehen uskomalla myös Aadam ja Eeva saivat syntinsä anteeksi? (Jeesukseen)
4. Millaisen uhrin Kain ja Abel toivat Jumalalle? (Kain maan satoa, kasviksia, Aabel karitsan, lampaan)
5. Miksi Kain ja Abel uhrasi? (Jumala oli ohjeistanut, että syntien tähden täytyy uhrata. Eläinuhrit
osoittivat heidän uskonsa Jumalan lupaukseen Pelastajasta, Jeesuksesta, jonka veri vuodatetaan
syntien anteeksisaamiseksi)
6. Miten Jumala suhtautui Kainin ja Aabelin uhreihin? (Hyväksyi Aabelin uhrin, muttei Kainin)
7. Miksi Aabelin uhri kelpasi? (se oli sellainen kuin Jumala tahtoi; ilman veranvuodatusta ei ole syntien
anteeksiantamusta)
8. Kummasta Jumala on kiinnostuneempi sinun sydämesi asenteesta vai siitä mitä hyvää teet? (sydämesi ansenteesta)
9. Mitä Kain teki, kun Jumala ei hyväksyn hänen uhriaan? (kadehti Aabelia, vihastui ja lopulta tappoi
Aabelin)
10. Minkälaisen rangaistuksen Kain sai? (hän ei voisi viljellä maata, maa ei anna satoa, joutui kulkemaan kodittomana kiertolaisena)
11. Miten Jumala osoitti rakkautensa Kainille? (antoi ensin toisen mahdollisuuden, uskoa Jumalaan ja
toimia hänen mukaansa, mutta ei Kain tappoi Aabelin)
12. Mitä Jumala teki kuitenkin suojellakseen Kainia? (Hän pani merkin Kainiin, niin ettei kukaan tappaisi
häntä)
13. Rakastaako Jumala sinua silloin, kun olet tehnyt väärin? (Kyllä, ja odottaa, että sinä tunnustat sen,
ja palaat Jumalan tahdon tielle)
14. Mikä on ainoa tie Jumalan luo? (Jeesus, uskoa Jeesukseen)
15. Miten jatkuu raamatunkohta: ”Jeesus sanoi: "Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse Isän
luo…? (”muuten kuin minun kauttani.” Joh. 14:6)
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Essi ja Elmeri
- ennen opetusta
Essi: Moi Elmeri! Onko sulla jonnekin kiire? Vaikutat levottomalta?
Elmeri: Enpä kerro, se on salaisuus!
Essi: Kerro nyt, mä haluun tietää!
Elmeri: No, okei. Mä oon menossa tekemään Jumalalle lahjaa.
Essi: Täh! Mitä ihmettä sä Jumalalle teet?
Elmeri: Sitä en kyllä kerro! Näät sen sitten, kun se on valmis. Jumala on varmasti mielissään, kun se on valmis.
Essi: Miten sä aiot sen Jumalalle antaa?
Elmeri: Öh, tuota. En ole sitä vielä ajatellut, mutta keksin sen kyllä… Mut ajattele Essi, kuinka Jumala ilahtuu siitä, että mä annan sille lahjan, minkä olen itse tehnyt! Ehkä se rakastaakin mua sitten vähän enemmän kuin ennen.
Essi: Voi sua Elmeri, olet aika höpsö! Jumala rakastaa sua äärettömästi ihan just tuollaisena kuin oot,
ihan ilman mitään lahjoja.
Elmeri: Mut ei se voi mua rakastaa, kun…
Essi: Niin, mitä?
Elmeri: Kun mä olin eilen todella, todella ilkeä mun pikkusiskolle. Kaiken lisäksi riehuin kotona ja tiputin lattialle upouuden kukkamaljakon ja se meni rikki. Vähänkö äiti oli vihainen, kun hän oli saanut sen just lahjaksi.
Essi: Voi ei!!! Mut eihän Jumala sulta mitään lahjoja silti kaipaa?
Elmeri: Mut mä uskon, että Jumalakin tykkää, jos mä yritän korvata tekoni jollain.
Essi: Mä taidan olla eri mieltä sun kanssas. Mut hei, kai kuuntelet raamattuopetuksen kuitenkin?
Elmeri: En mä nyt jouda, mulla on kiire sen lahjan kanssa.
Essi: Tule nyt, ehdit tehdä sitä lahjaa huomennakin. Mä tahdon, että oot mun kaverina täällä…
Elmeri: Okei, okei, mä jään, jos sä kerran niin haluut.
Essi: Jes, se oli hyvä valinta.
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Essi ja Elmeri
- opetuksen jälkeen
Essi: Lähdetkös Elmeri nyt sitten tekemään sitä lahjaa Jumalalle?
Elmeri: En.
Essi: Miksi et? Äskenhän sulla oli niin kiire sitä tekemään.
Elmeri: Joo, mut mä tajusin, että se oli ihan tyhmä ajatus tehdä Jumalalle jotain lahjaa, jolla vois hyvittää
pahat teot.
Essi: Totta, eihän me voida millään omilla teoilla ansaita anteeksiantamusta.
Elmeri: Ei niin, sillä se on lahjaa!
Essi: Uskomalla Jeesuksen me saadaan kaikki synnit anteeksi, Jeesus on tehnyt jo kaiken meidän
puolesta. Se on mahtavaa!
Elmeri: Niinpä! Ja Jumala on kiinnostuneempi minun sydämen asenteestani kuin siitä, mitä hänelle annan
tai teen.
Essi: Niinpä! Mä ainakin rukoilen sitä, että Jumala antais mulle oikeanlaisen sydämen asenteen, että mä
haluaisin viettää aikaa enemmän Jumalan kanssa rukoillen ja Raamattua lukien.
Elmeri: Niin minäkin. Ja tästä lähtien mä haluun kuunnella raamattuopetuksen, jotta oppisin lisää
Jumalasta, enkä vain siksi, että sä haluut mun olevan sun kaverina täällä.
Essi: Kuule Elmeri, niitä lahjojahan me voitas tehdä vaikka naapureille tai muille ihmisille, jotka niistä
ilahtuis. Ja voitas sen lahjan kautta kertoa heille Jeesuksestakin, parhaasta ja täydellisestä lahjasta!
Elmeri: Toi oli hyvä idea! Meidän naapurin mummolle ja papalle vois vaikka leipoa. Ja samalla kun käy
kylässä, niin vois rukoillakin heidän puolestaan!
Essi: Jes! Jumala varmasti meitä auttaa näissä asioissa!
Elmeri: Niinpä, sillä Hän on rukouksia kuuleva Jumala.
Essi: Mut hei, nyt pitää mennä!
Elmeri: Jeps, mutta nähdään taas!

