
Kain ja Abel

1. Moos. 4:1–16, Hepr. 11:4

- Yksisuuntainen tie -4

Koitti päivä, jolloin syntyi maailman ensimmäinen lapsi, Kain. Myöhemmin toinenkin poika, Aabel. Raamat-
tu ei kerro heidän lapsuudestansa mitään, mutta voimme kuvitella, että he elivät niin kuin lapset yleen-
säkin: leikkivät, nukkuivat, söivät. Uskon, että Adam ja Eeva kertoivat pojilleen, millaista oli elää Jumalan 
luomassa täydellisen mahtavassa maailmassa, mutta myös siitä, kuinka he olivat tottelemattomia, synti tuli 
maailmaan ja erotti ihmisen Jumalasta. Varmasti kertoivat myös Jumalan rakkaudesta ja luvatusta pelas-
tajasta, joka antaa synnit anteeksi ja luo yhteyden Jumalaan. Katsotaanpa, mitä Raamattu siitä sanoo Joh. 
14:6 Se on kuin ”yksisuuntainen” -merkki. Isä-Jumalan luo ei pääse kuin yhtä yksisuuntaista tietä, ja se tie 
on Jeesus. Vain Jeesuksen kautta saat yhteyden Jumalaan ja voit elää Hänen kanssaan, ikuisesti. 

Kain ja Aabel lapsena varmasti näkivät, kuinka vanhempansa toivat uhreja Jumalalle. Uhrin kautta he lähes-
tyivät Jumalaa, kiittäen, pyytäen tai tunnustaen syntinsä. Raamattu ei suoraan tässä kohtaa kerro, mutta 
Jumala oli heille antanut ohjeistuksen, mitä ja miten uhrata. Kun Kain ja Abel kasvoivat, kumpikin valitsivat 
oman työnsä. Aabelista tuli lammaspaimen ja Kainista maanviljelijä. Heidän piti tuolloin myös itse tuoda Ju-
malalle omat uhrinsa. Molemmat tiesivät Jumalan ohjeet uhraamisesta. Kain keräsi osan kasvattamastaan 
sadosta ja toi sen uhrinaan Jumalalle. Hän toi parasta, mitä tiesi ja osasi tehdä. Aabel taas valitsi huolelli-
sesti esikoisena syntyneen täydellisen, virheettömän, karitsan laumastaan ja uhrasi sen Jumalalle. Jumala 
katsoi suopeasti Abeliin ja hänen uhriinsa, mutta Kainin ja hänen uhrinsa puoleen Hän ei katsonut. Miksi? 
Aabel toi uhrinsa Jumalalle uskossa. Hän toi nöyrästi sellaisen uhrin, jonka Jumala oli määrännyt. Hän tuli 
Jumalan luo uskoen ja oikealla sydämen asenteella, Jumalaa ja Hänen tahtoaan kunnioittaen.

Jumala haluaa minun ja sinunkin tulevan Hänen luokseen oikealla sydämen asenteella. Esimerkiksi: Luet 
Raamattua tai kuuntelet näitä ohjelmia siksi että, haluat kuulla Jumalan puhuvan sinulle ja oppia tunte-
maan Häntä ja Hänen tahtoaan paremmin, etkä pakosta tai miellyttäen vanhempiasi tai suorittaaksesi 
jotain. Vietät aikaa rukouksessa ylistääksesi Jumalaa, tunnustaaksesi Hänelle syntisi ja etsiäksesi nöyrästi 
Jumalan tahtoa; etkä vain pyytääksesi itsellesi, jotain, mitä itse haluat. Tahdot kunnioittaa Jumalaa elämäl-
läsi, totellen Häntä, koska Hän on Isäsi, joka rakastaa sinua - etkä yrittääksesi omin teoin kelvata Hänelle.

Kain ei lähestynyt Jumalaa uskossa, vaan toi Jumalalle omat aikaansaannoksensa, eikä sitä, mitä Jumala 
tahtoi. Kain suuttui, kun Jumala ei toiminut niin kuin hän halusi. Sinä ja minäkin voimme tarjota Jumalalle 
omia tekojamme. ”Katso Jumala, kun minä olen ollut niin ystävällinen, en ole tehnyt mitään pahaa, just 
autoin kaveria koululäksyissä. Kyllähän sinä Jumala rakastat minua, kun minä olen näin kiltti ja tunnollinen. 
Olen rukoillut, lukenut Raamattua, käynyt ja palvellut seurakunnassa.” Mutta se ei mene niin, ei me omilla 
teoillamme voida ansaita Jumalan rakkautta ja anteeksiantamusta. Jumala ei myöskään ole automaatti, 
joka toimii aina niin kuin me tahdomme. Kun Kain suuttui, Jumala ei sanonut Kainille, ettei saa suuttua, 
vaan kysyi: 1. Moos. 4:6,7 Silloin, kun olet tehnyt oikein, on helppo olla ja katsoa toisia silmiin. Jos olet 
sanonut pahasti, varastanut tai valehdellut, et pystykään katsomaan enää silmiin, hävettää, on paha olla. 
Jumala antoi Kainille mahdollisuuden korjata asiansa, sillä Hän rakasti Kainia. Hän rohkaisi Kainia uskomaan 
Häneen, kulkemaan Jumalan tahdon tietä. Kainin kuitenkin täytyi tulla Jumalan osoittamaa tietä, jotta saisi 
anteeksi. Jumalalla on vain yksi tie anteeksiantamukseen. 

Jumala rakastaa sinuakin. Kun olet tehnyt väärin, valinnut oman tien, Jumala haluaa, että tulet Hänen 
luokseen, tunnustat syntisi ja palaat Jumalan tahdon tielle. Ainoa tapa saada anteeksi on uskoa Jeesukseen, 

OPETUS

Jeesus sanoi: “Minä olen tie, totuus ja elämä. 

Ei kukaan pääse Isän luo muuten kuin minun kauttani.” 

Joh. 14:6



joka on kuollut syntiesi tähden, niin kuin raamatunkohtammekin sanoo: Joh. 14:6 Enää ei tarvitse uhrata 
karitsoita niin kuin Kainin ja Aabelin aikaan. Karitsan uhraaminen oli esikuva, kuinka Jeesus myöhemmin 
uhrattiin puolestamme ristillä. Jeesuksen tähden saat kaiken anteeksi, et omilla teoillasi. Yksin Jumalan 
avulla voit elää Häneen uskoen ja Hänen tahtonsa mukaan.

Kain ei kääntynyt Jumalan puoleen, vaan hänen vihansa ja kateutensa Aabelia kohtaan kasvoi entisestään. 
Kunnes yhtenä päivänä, kun he olivat pellolla, eikä kukaan nähnyt, Kain tappoi veljensä. Jumala kuitenkin 
näki kaiken ja kysyi Kainilta: ”Missä on veljesi Aabel?” Hän vastasi: ”En tiedä. Olenko minä veljeni varti-
ja?” Kain ei halunnut tunnustaa syntiään, vaan valehteli. Samalla hän kieltäytyi Jumalan rakkaudesta, hän 
kieltäytyi seuraamasta Jumalaa. Ei ole mitään niin pahaa, etteikö sitä voisi tunnustaa, selvittää ja pyytää 
anteeksi. Vaatii kylläkin nöyryyttä tehdä se. Jeesuksen uhri, ristinkuolema, on niin suuri, että se riittää sovit-
tamaan sinun, minun ja ihan jokaisen ihmisen synnit.

Koska Kain ei halunnut ottaa vastaan anteeksiantamusta, hän joutui eroon Jumalasta ja sai synnistänsä 
rangaistuksen. Hän menetti ammattinsa ja joutui kulkemaan kodittomana. Vaikka Kain ei välittänyt Jumalan 
tahdosta, Jumala rakasti Kainia ja antoi hänelle suojeluksen merkin, ettei kukaan ihminen tappaisi häntä. 
Abel sen sijaan otti vastaan Jumalan rakkauden ja anteeksiantamuksen, Hän sai elää Jumalan kanssa. Vaik-
ka hänen elämänsä täällä maan päällä päättyikin ikävällä tavalla, hän pääsi Jumalan luokse. 

Mikä on parasta, mitä sinä voit Jumalalle antaa? Anna Hänelle itsesi sellaisena kuin olet, anna syntisyyte-
si, epäonnistumisesi ja haluttomuutesi elää Jumalan tahdon mukaan. Voit rukoilla, että tässä olen, ota 
Jeesus minut omaksesi; anna syntini anteeksi, ohjaa elämääni ja anna sen tuottaa sinulle iloa ja kunniaa. 
Jeesuksen uskovina emme ole parempia kuin toiset, vaan ymmärrämme, että oman pahuutemme tähden 
tarvitsemme Jeesusta. Emme voi omilla teoillamme miellyttää Jumalaa ja ansaita Hänen rakkauttaan, yh-
teys Jumalan löytyy vain ja ainoastaan Jeesuksen kautta. Jeesus on tehnyt kaiken puolestamme ja sinä saat 
turvata Häneen. Joh. 14:6

MUUTA
Havaintovälineet:
Käytä flanelloja tai etsi kuvat esim. www.freebibleimages.org -sivustolta. 
Muita kuvia/esineitä voit käyttää sen mukaan, kun itseltäsi löytyy tai on mahdollista hankkia. 
Peruskuvat (Jumala, synti, Jeesus, pelastus, taivas) tulostettavissa www.ilosanomalapsille.net -sivustolta. 

Raamatunlause: 
Tulosta erilliselle paperille tai PowerPointteja käyttäessä laita vaikka omalle dialle, jotta se on lasten kanssa 
luettavissa yhdessä aina, kun se opetuksessa mainitaan - jotta se jäisi lasten mieleen. 

Esine/kuva johdannoksi ja lopetukseksi: Yksisuuntainen tie -liikennemerkki
Aloitus: Kysy lapsilta tai kerro merkin osoittavan, että tietä saa kulkea vain nuolen osoittamaan suuntaan, 
muuten voi aiheuttaa onnettomuuden, vahingoittaa toisia ja itseään. Jumalallakin on jotain yksisuuntainen 
merkkejä, asioita, joissa on vain suunta, yksi tapa toimia. Tutustutaanpa niihin nyt. 
Lopetus: Yksisuuntainen -merkkimme muistuttaam että Jumala luo on yksi tie, jota kuljetaan yhteen suun-
taan. Vain uskomalla Jeesukseen, pääset perille. 

Pohdintakysymyksiä: 
Miten sinä lähestyt Jumalaa, omien tekojesi kautta vai Jeesukseen uskoen? 
Millainen on sydämesi asenne Jumalaa kohtaan? Mitä sinä voit antaa Jumalalle?  

Rukousaiheita opetuksen pohjalta: 
Kiitä Jeesusta, että Hän on tie Jumalan luokse, eikä sinun tarvitse omilla teoillasi kelvata Jumalalle, vaan 
Jeesuksen ristinkuoleman tähden saat uskoa syntisi anteeksi annetuiksi. Pyydä, että Hän antaa oikeanlai-
sen sydämen asenteen sekä tahdon elää kuuliaisena Jumalalle.


