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VELJEKSET  KAIN  JA  AABEL

Kuva © taidegraafikko Kimmo Pälikkö

1. Kertomuksen taustatietoja
a) Kertomuksen tapahtumapaikka

b) Kertomuksessa esiintyvät henkilöt:
Eevan ja Aadamin pojat: Kain ja Aabel sekä myöhemmin mainitaan vielä Seet.

c) Vieraat termit
Lampuri = lampaiden hoitaja, paimen
Peltomies = maanviljelijä

2. Itse kertomus Raamatusta
1 Moos. 4:1–16 ja  25–26

Mies yhtyi vaimoonsa Eevaan; ja tämä tuli raskaaksi ja synnytti Kainin ja
sanoi: "Minä olen saanut pojan Herran avulla." Ja taas Eeva synnytti pojan,
veljen Kainille, Aabelin. Ja Aabelista tuli lampuri, mutta Kainista peltomies.
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Jonkun ajan kuluttua tapahtui, että Kain toi maan hedelmistä uhrilahjan
Herralle; ja myös Aabel toi uhrilahjan laumansa esikoisista, niiden rasvoista.
Herra katsoi Aabelin ja hänen uhrilahjansa puoleen; mutta Kainin ja hänen
uhrilahjansa puoleen Herra ei katsonut. Silloin Kain vihastui kovin, ja hänen
hahmonsa synkistyi. Herra sanoi Kainille: "Miksi olet vihastunut, ja miksi
hahmosi synkistyy? Eikö niin: jos teet hyvin, voit kohottaa katseesi; mutta jos
et hyvin tee, niin väijyy synti ovella, ja sen halu on sinuun, mutta hallitse sinä
sitä!"

Kain sanoi veljellensä Aabelille: "Menkäämme kedolle." Ja heidän kedolla
ollessansa Kain karkasi veljensä Aabelin kimppuun ja tappoi hänet. Niin
Herra sanoi Kainille: "Missä on veljesi Aabel?" Hän vastasi: "En tiedä; olenko
minä veljeni vartija?" Herra sanoi: "Mitä olet tehnyt? Kuule, veljesi veri huutaa
minulle maasta. Nyt ole kirottu ja karkotettu pois tältä vainiolta, joka avasi
suunsa ottamaan veljesi veren sinun kädestäsi. Kun maata viljelet, ei se ole
enää sinulle satoansa antava; kulkija ja pakolainen pitää sinun oleman maan
päällä."

Kain sanoi Herralle: "Syyllisyyteni on suurempi, kuin että sen kantaa voisin.
Katso, sinä karkotat minut nyt pois vainiolta, ja minun täytyy lymytä sinun
kasvojesi edestä ja olla kulkija ja pakolainen maan päällä; ja kuka ikinä minut
kohtaa, se tappaa minut." Mutta Herra sanoi Kainille: "Sen tähden, kuka ikinä
tappaa Kainin, hänelle se pitää seitsenkertaisesti kostettaman." Herra pani
Kainiin merkin, ettei kukaan, joka hänet kohtaisi, tappaisi häntä. Niin Kain
poistui Herran kasvojen edestä ja asettui asumaan Noodin maahan, itään päin
Eedenistä.

Aadam yhtyi taas vaimoonsa, ja tämä synnytti pojan ja antoi hänelle nimen
Seet, sanoen: "Jumala on suonut minulle toisen pojan Aabelin sijaan, koska
Kain hänet surmasi." Myös Seetille syntyi poika, ja Seet antoi hänelle nimen
Enos. Siihen aikaan ruvettiin avuksi huutamaan Herran nimeä.

1 Moos. 5:3–5
Kun Aadam oli sadan kolmenkymmenen vuoden vanha, syntyi hänelle poika,
joka oli hänen kaltaisensa, hänen kuvansa, ja Aadam antoi hänelle nimen Seet.
Aadam eli Seetin syntymän jälkeen kahdeksansataa vuotta, ja hänelle syntyi
poikia ja tyttäriä. Niin oli Aadamin koko elinaika yhdeksänsataa
kolmekymmentä vuotta; sitten hän kuoli.
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3. Kertomuksen keskeinen opetus
Jo syntiinlankeemuksesta lähtien on ollut vain kahdenlaisia ihmisiä ja on yhä:
Niitä, jotka uskovat (Aabel) ja niitä, jotka eivät usko (Kain). ”Uskon kautta
uhrasi Aabel Jumalalle paremman uhrin kuin Kain, ja uskon kautta hän
(Aabel) sai todistuksen, että hän oli vanhurskas, kun Jumala antoi todistuksen
hänen uhrilahjoistaan; ja uskonsa kautta hän vielä kuoltuaankin puhuu.”
Hebr. 11:4 ja ”Siitä käy ilmi, ketkä ovat Jumalan lapsia ja ketkä perkeleen
lapsia. Kuka ikinä ei tee vanhurskautta, hän ei ole Jumalasta, ei myöskään se,
joka ei veljeänsä rakasta. Sillä tämä on se sanoma, jonka te olette alusta asti
kuulleet, että meidän tulee rakastaa toinen toistamme, eikä olla Kainin
kaltaisia, joka oli pahasta ja tappoi veljensä. Minkä tähden hän tappoi hänet?
Sen tähden, että hänen (Kainin) tekonsa olivat pahat, mutta hänen veljensä,
Aabelin, teot vanhurskaat.” 1 Joh. 3:10–12

Kain kadehti veljeään, valehteli Jumalalle ja lopulta rikkoi 5. käskyä, älä tapa.
Kainin jälkeläisistä kasvoi kainilaisten sukukunta, joka eli välittämättä
Jumalasta.

Ihmisen elinikä oli luomisen jälkeen lähes 1000 vuotta. Aadam eli 930 vuotta
ja Nooa eli 950 vuotta. Seetin jälkeläisistä kehittyi seetiläisten hurskas
sukukunta.

Aabel uhrasi "esikoisista" karitsan, mikä muistuttaa Kristuksesta.

4. Muita vastaavia kertomuksia Raamatussa
Sama kahtiajako näkyi myös Jeesuksen syntyessä. Herodes etsi lasta
surmatakseen hänet, mutta tietäjät etsivät lasta mennäkseen häntä
kumartamaan.

5. Opeteltava Raamatun lause (opettaa, kuinka meidän tulee rakastaa veljiämme)
”Jos nyt jollakin on tämän maailman hyvyyttä ja hän näkee veljensä olevan
puutteessa, mutta sulkee häneltä sydämensä, kuinka Jumalan rakkaus saattaa
pysyä hänessä? Lapsukaiset, älkäämme rakastako sanalla tai kielellä, vaan
teossa ja totuudessa.” 1 Joh. 3:17–18

6. Lauluehdotus
Kuinka on sun sielus laita? Minne kuljet matkamies?
Lavea on tie tai kaita. Kumpaa niistä kulkenet?
Kumpi tie? Sä vastaa oi. Molemmat ei olla voi.
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Kaita tie on vaivalloista, siksi harvat löytää sen.
Helpompaa on käydä toista, joukon kanssa nauraen.
Kumpaan joukkoon kuulunet? Molempiin et kuulu, et!

Eri tiet ja eri määrä. Minne kulkijan ne vie?
Kuolemaan tie päättyy väärä. Elämään vie kaita tie.
Mieti tarkoin matkamies, minne päättyy sinun ties.

Hyvä Paimen, johdossasi kuljen tietä oikeaa.
Auta, että aina kuulen vain sun ääntäs kutsuvaa.
Silloin varma olla saan: Saavun kotiin ihanaan.

Sävel VK 182 Autuuden ja armon sana, Rudolf Lagi (k. 1868)
sanat Simo Korpela (k. 1936), viim. säkeistö Eeva Voima

7. Tehtäviä / kysymyksiä

8. Muuta huomioitavaa
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