
Henok

1. Moos. 4:16-5:32, Hepr. 11:5, Juud. 1:14-16 

- Ystävistä parhain -5

Adam ja Eeva olivat todella surullisia, sillä Kain oli tappanut veljensä Aabelin. Myös Kainin oli lähdettävä 
pois kotoaan. Synti oli tullut maailmaan Adamin ja Eevan kautta ja nyt se jatkui Kainin kautta tuoden paljon 
surua ja kipua elämään. Kain kulki kiertolaisena, kunnes vaelsi maahan, jota kutsuttiin Nodiksi, se merkitsee 
”pakolaisen maata”. Siellä Kain pysähtyi paikalleen ja aloitti uuden elämän. Hän meni naimisiin ja sai lapsia. 
Myös Kainin lapset kasvoivat aikuisiksi, menivät naimisiin ja saivat lapsia. Kainista tuli isoisä ja myöhemmin 
isoisoisä, isoisoisoisä jne. Tuohon aikaan ihmiset elivät satoja vuosia, eikä heidän elämästään kerrota kuin 
lyhyitä pätkiä. Kainin jälkeläisillä oli monia erilaisia taitoja. Eräs keksi ensimmäiset soittimet - harpun ja hui-
lun. Toiset keksivät valmistaa pronssista ja raudasta työkaluja. He rakensivat kaupunkeja, kasvattivat karjaa 
ja viljelivät maata. Heillä näytti menevän hyvin, kehitys oli valtavaa. Heillä oli kuitenkin yksi ongelma. He 
eivät tunteneet Jumalaa eivätkä eläneet hänen kanssaan. He elivät miellyttäen itseään ja väkivalta, toisten 
vahingoittaminen, kasvoi heidän keskuudessaan. Synti, kaikki mikä on vastoin Jumalan tahtoa, hallitsi elä-
mää; Kain ja hänen sukunsa elivät erossa Jumalasta.

Jumala  haluaa, että sinä elät läheisessä yhteydessä Hänen kanssaan, olet Hänen ystävänsä. Miten voit 
olla Jumalan ystävä? Katsotaanpa yksi kohta, mitä Raamattu sanoo: Joh. 15:14 Raamatussa Jumala kertoo 
tahtonsa ja ohjeensa elämäämme. Oletko toiminut aina Jumalan ohjeiden mukaan? Ei meistä kukaan pysty 
siihen. Raamattu sanoo, että kaikki ihmiset olemme syntisiä, ja se vaikuttaa, että olemme tottelemattomia, 
sanomme pahasti, pidämme itseämme parempina kuin toiset tms. Oikeastaan emme edes halua toimia 
Jumalan tahdon mukaisesti. Synti onkin ainoa asia, mikä erottaa Jumalasta. Jos et ole vielä saanut syntejäsi 
anteeksi, mutta tahtoisit, voit rukoilla, että Jumala, mäkin haluan elää kanssasi, tahdon olla ystäväsi. Anna 
syntini anteeksi. Jumala kuulee rukouksesi ja siihen varmasti vastaa. 

Jumala antoi Adamille ja Eevalle kolmannen pojan, jolle antoivat nimen Set. Aikuisena Setkin meni naimi-
siin, sai lapsia ja ajallaan lapsenlapsia jne. Setin perhe oli erilainen kuin Kainin. He nimittäin alkoivat rukoilla 
avuksi Herraa. He tunsivat Jumalan; heillä oli läheinen yhteys Hänen kanssaan. Raamatussa on luettelo, 
jossa kerrotaan kuinka kauan Adamin ja Setin suvun ihmiset elivät. He elivät todella vanhoiksi. Adam eli 
930 vuotta ja sitten hän kuoli. Set eli 912 vuotta ja sitten kuoli. Enos eli 905 vuotta ja sitten hän kuoli. Vaikka 
tuohon aikaan ihmiset elivät tosi pitkään, kaikki he kuolivat. 

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. 
Henok todella rakasti Jumalaa. Hän vaelsi Jumalan yhteydessä, kuuliaisena Jumalalle. Hänellä oli läheinen 
yhteys Jumalan kanssa. Henokin ympärillä olleet ihmiset varmasti näkivät hänestä ja hänen elämästään, 
että hän ja Jumala olivat läheisiä ystäviä keskenään. Henok uskoi Jumalaan, kuunteli ja totteli Häntä sekä 
puhui Jumalan kanssa. Vaikka monet ihmiset hänen ympärillään eivät välittäneet Jumalasta, Henok puhui 
heille, mitä Jumala tahtoi hänen puhuvan. Henok varoitti ihmisiä heidän synneistään, ja että eräänä päivä-
nä Jumala rankaisisi kaikkia, jotka olivat kieltäytyneet uskomasta Häneen. Ei ehkä ollut aina helppoa puhua 
toisille Jumalan tahdosta. Voi olla, että häntä pilkattiinkin ja joskus saattoi olla kiusaus pysyä hiljaa niiden 
joukossa, jotka eivät uskoneet Jumalaan. Henok kuitenkin totteli Jumalaa ja noudatti Hänen tahtoaan; hän 
eli Jumalan kanssa, Jumalan ystävänä. 

Jumala haluaa sinunkin elävän Hänen ystävänään. Miten se tapahtuu? Niin kuin muidenkin ystävien kans-
sa: vietä aikaasi Hänen seurassaan puhuen Hänelle rukouksessa, vaikka joka ikinen päivä. Anna Jumalan 

OPETUS

“Te olette ystäviäni, 

kun teette sen minkä käsken teidän tehdä.” Joh. 15:14



puhua sinulle Raamatun kautta. Luota Jumalaan ja Hänen Sanaansa. Kun menet kouluun, pyydä Jeesus 
mukaasi, kun teet arjen hommia, tee ne Jeesuksen kanssa. Pikkuhiljaa opit tuntemaan Häntä yhä parem-
min, saat kokea Hänen rakkauttaan ja silloin myös rakastat Häntä yhä enemmän. Kun Jumala on ystäväsi, 
haluat kertoa Hänestä ja Hänen tahdostaan toisillekin, vaikka toiset eivät sinua ymmärtäisi eivätkä uskoisi 
ja kenties vaikka joskus pilkkaisivatkin sinua. Kun rakastat Häntä, haluat miellyttää Häntä totellen Häntä: 
Joh. 15:14. Yksin Jumalan avulla ja voimalla voit elää Hänen tahtonsa mukaisesti. 

Kun Henok oli 365-vuotias, hänelle tapahtui jotain todella epätavallista. Jumala vei ystävänsä Henokin tai-
vaaseen, niin ettei hänen tarvinnut kuolla. 1. Moos. 5:24 Vaikka kaikki muut Adamin jälkeläiset kuolivat, 
Henok ei koskaan kuollut. En tiedä näkikö sitä kukaan, mutta jollain tavoin Jumala varmasti kertoi toisille, 
että Hän oli vienyt ystävänsä Henokin luoksensa kotiin. Eräs tarina kuvailee hyvin, millaista Henokin elämä 
oli: (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 kysymään: ”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 kävelylle? Ja Henok lähti. Niin he vaelsivat yh-
dessä pitkän matkan. Lopulta Henok sanoi: ”Voi ihmettä, kello on jo hirveän paljon. Minun on parasta pa-
lata 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; kuljet 
joka päivä Jumalan kanssa ja lopulta Jumala vie sinut Kotiin taivaaseen. 

Henokin poika, Metuselah, eli kaikkein vanhimmaksi ihmiseksi maan päällä. Hän eli 969 vuotta. Hänen jäl-
keensä on syntynyt vielä monta, monta sukupolvea. Toiset ovat vaeltaneet Jumalan kanssa ja toiset eivät. 
He, jotka ovat vaeltavat eläessään Jumalan kanssa, ovat päässeet myös taivaaseen Jumalan luokse. Kun 
sinä elät Jumalan ystävänä, olet parhaimmassa turvassa tässä elämässä ja kerran saat olla Hänen kans-
saan taivaassa. Jumala auttaa elämään häneen turvaten ja toisetkin näkevät elämäsi kautta Jumalan ja 
Hänen tekonsa. Saat kertoa toisillekin, kuinka heistä voi tulla Jumalan ystäviä. Jumala on ystävistä parhain. 

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: Ystäväkirja
Aloitus: Millaisia hyvät ystävät ovat, miten olet löytänut ystäviä, mitä teet ystäviesi kanssa?   
Lopetus: Jumala on ystävistä parhain. Hänen kanssaan saat elää joka hetki tässä elämässä ja ikuisesti 
taivaassa.

Pohdintakysymyksiä: 
Miten sinä voit vaeltaa kuuliaisena Jumalalle ja Jumalan ystävänä? 
Miten Jumala eroaa sinun muista ystävistäsi? 

Rukousaiheita opetuksen pohjalta: 
Kiitä Jumalaa, että hän rakastaa sinua ja on ystävistä parhain. Pyydä auttamaan sinua elämään Hänen 
tahtonsa mukaisesti ja kertomaan toisillekin Jumalan tahdosta ja kuinka heistä voi tulla Jumalan ystäviä.


