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Lisod handurawon kon unsa ang gibati ni Adan ug Eva sa
dihang ilang nahibaluan nga ginpatay sa ilang panganay nga si
Cain ang iyang igsoon nga si Abel.
Ang Genesis 4 naglangkob sa asoy sa unang pagbuno ug sa
pagkaubos sa sala sa katawhan.

Ang Dios anaa usab niini nga kapitulo. Siya
nag-atiman sa Iyang mga anak ug nagtanyag
og grasya ngadto sa mga makasasala.

“Ug ang tawo nakaila kang Eva nga iyang asawa, ug siya nanamkon ug
nanganak kang Cain, ug miingon, ‘Nakabaton ako ug usa ka lalaki, sa
pagkatinuod ang Ginoo Mismo. (Genesis 4:1, literal translation)

Nahinumdom si Eva sa saad sa Diyos sa Genesis 3:15 sa dihang nanganak
siya sa iyang unang anak. Si Eva naghunahuna nga si Cain mao ang
katumanan sa tagna, ang binhi nga magpagawas kanila gikan sa sala.
Dayag, kana nga paglaom milabaw sa pagkatawo ni Abel
[hébel sa Hebreohanon], kansang ngalan nagkahulogang
“kawang” (tan-awa ang Ecclesiastes 12:8).

Ang matag igsoon mihimo og lain-laing mga pagpili. Si
Cain mipili sa pagtrabaho sa yuta ug si Abel mipili sa
pag-atiman sa mga mananap (Genesis 4:2).
Dayag, si Cain misunod sa mga sugo sa Dios
(Gn. 2:15). Ang tanan ingon og subay sa
plano…

“Ug sa paglabay sa panahon nahinabo nga si Cain midala og usa
ka halad sa bunga sa yuta ngadto sa Ginoo.” ( Genesis 4:3 )
Ang Dios nagkinahanglan sa mga
mananap ug mga utanon isip mga halad
(Lv. 1:2; Ex. 23:19). Ang matag matang sa
halad adunay kahulogan niini
(katubsanan ug pagpasalamat).
Wala kita mahibalo sa kinatibuk-ang
konteksto, apan kita intuitively mahibalo
sa ilang kadasig tungod kay ang Dios
misalikway sa usa sa ilang mga halad (Gn.
4:4b-5).
Samtang si Cain naghunahuna sa iyang halad ingong iyang gasa ngadto sa Diyos, si Abel
nakasabot sa iyang halad ingong usa ka pahinumdom sa gasa sa Diyos kaniya.
Gusto ni Cain nga dawaton tungod sa iyang gibuhat alang sa Dios (kaluwasan pinaagi sa
mga buhat). Gusto ni Abel nga dawaton tungod sa gibuhat sa Dios alang kaniya
(kaluwasan pinaagi sa pagtuo).

Si Cain nasuko sa Dios ug sa iyang igsoon tungod kay ang iyang
halad gisalikway. Ang pagkasuko sa Dios mahimong
makatarunganon tungod kay Iyang gisalikway ang iyang halad.
Pero nganong nasuko man siya sa iyang igsuon? 1 Juan 3:12 .
Gitubag sa Diyos ang kasuko ni Cain pinaagi sa pagmahal
kaniya. Gihatagan niya siya og pipila ka tambag aron
mapugngan siya sa paghimo og dugang nga mga sayup, nagawhag kaniya sa paghimo og maayong mga pagpili.
Iyang gidapit si Cain sa pagbuhat kon unsay matarong ug maayo.
Kanunay siyang dawaton, apan kinahanglang dawaton niya ang mga
kondisyon sa Diyos ug dili ang iyaha.
Gidasig usab niya si Cain sa pagbuntog sa sala. Ang Dios andam nga
mouban kaniya kanunay aron sa pagtabang kaniya (1Co. 10:13).

Human gipatay ni Cain ang iyang igsoon, gisukna siya sa Diyos ug susamang
pangutana sa usa nga Iyang gipangutana kang Adan: “Hain si Abel nga imong
igsoon?” ( Gn. 4:9 ).
Apan, wala ilha ni Cain ang iyang sala. Wala gani siya mosulay sa pagtarong niini.
Gilikayan ra niya ang pangutana ug gihagit ang Diyos.

Busa, ang Dios mitugot kang Cain nga matunglo gikan sa yuta nga
nakainom sa dugo sa iyang igsoon (Gn. 4:11). Gipili ni Cain nga magpuyo
nga layo sa Dios, mao nga gihukman siya sa usa ka naglatagaw nga
kinabuhi (b. 12).
Si Cain wala maghinulsol, apan siya nasayud nga ang
pagpuyo nga layo sa Dios nagpasabot sa kamatayon
(b. 14). Apan ang Dios nag-atiman sa mga makasasala
pinaagi sa Iyang kaluoy (Gn. 4:15; Mt. 5:45).

“Kon si Cain pagapanimalusan sa pito ka
pilo, nan si Lamech kapitoan ug pito ka
pilo.” ( Genesis 4:24 )
Ang mga kaliwat ni Cain nahimong mas daotan sa
sunodsunod nga kaliwatan. Si Lamec maoy maayong
pananglitan niini. Kabahin siya sa ikapito nga henerasyon
human ni Adan:
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“Ug mahitungod kang Seth, kaniya usab natawo ang usa ka anak nga
lalaki; ug iyang gihinganlan ang iyang ngalan si Enos. Unya ang mga tawo
misugod sa pagtawag sa ngalan sa Ginoo.” ( Genesis 4:26 )
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Si Eva adunay pagtuo nga ang Manluluwas
moabut pinaagi sa kaliwat ni Seth (Gn. 4:25).
Ang mesiyanikong binhi mahimong bahin sa
kaliwatan ni Seth.
Ang mga kaliwat ni Seth (ang mga anak sa Dios)
ug ni Cain (ang mga anak sa tawo) klaro nga
nagkalahi sukad ni Enos (Gn. 6:1-2).

Ang mga kaliwat ni Cain nagkalayo gikan sa Dios, apan si Seth naningkamot sa pagduol
ngadto Kaniya. Si Enoch kabahin usab sa ikapitong kaliwatan sukad kang Adan. Apan
ang iyang kasinatian dako kaayong kalainan sa iya sa iyang ig-agaw, si Lamec.
Kita mga anak sa Dios. Sundogon nato si Enoc ug maglakaw uban Kaniya kada adlaw
(Gn. 5:22).

“Ang bugtong panalipod batok sa dautan mao ang
pagpuyo ni Kristo sa kasingkasing pinaagi sa pagtoo sa
Iyang pagkamatarung. Tungod kay ang kahakog anaa sa
atong mga kasingkasing nga ang tintasyon adunay
gahum ibabaw kanato. Apan sa diha nga atong makita
ang dakung gugma sa Dios, ang kahakog makita kanato
sa iyang makalilisang ug salawayon nga kinaiya, ug kita
nagtinguha nga kini ipahilayo gikan sa kalag. Samtang
ang Balaang Espiritu naghimaya kang Kristo, ang atong
mga kasingkasing mahumok ug mabuntog, ang
tentasyon mawad-an sa gahum niini, ug ang grasya ni
Kristo makapausab sa kinaiya.”
E. G. W. (Thoughts From the Mount of Blessing, cp. 5, p. 118)

