3.tēma 16.aprīlī, 2022

Atmiņas pants: 1.Moz.4:7.

"Vai nav tā: ja tu esi labs, tu savu
galvu vari pacelt, bet, ja tu dari
ļaunu, tad grēks ir tavu durvju
priekšā un tīko pēc tevis. Bet tev
būs valdīt pār viņu!""

Grūti iedomāties, kādas bija Ādama un Ievas
sajūtas, kad Kains, viņu pirmdzimtais, nogalināja
savu brāli Ābelu.
1. Mozus grāmatas 4. nodaļa mums stāsta par
pirmo slepkavību un cilvēces lejupslīdi arvien
dziļākā grēkā.
Tomēr varam redzēt Dieva klātbūtni.
Viņš rūpējas par saviem bērniem un
piedāvā žēlastību grēciniekiem.

“Tad cilvēks atzina Ievu, savu sievu, un tā tapa grūta un
dzemdēja Kainu, sacīdama: "Es esmu ieguvusi zēnu (YHVH
burtisk.tulk.) ar Tā Kunga palīdzību.” (1.Moz.4:1)

Ieva atcerējās Dieva apsolījumu 1.Moz.3:15, kad dzemdēja
savu pirmo bērnu. Viņa domāja, ka Kains būs šī
pravietojuma piepildījums - sēkla, kas viņus atbrīvos no
grēka.
Tomēr, šī cerība aizēnoja Ābela [ebreju
valodā hebel] dzimšanu, kura vārds nozīmē
"niecība" (skat. Sal.m.12:8).
Zēniem augot, katrs no viņiem izdarīja dažādas
izvēles. Kains izvēlējās apstrādāt zemi, bet Ābels
rūpējās par dzīvniekiem (1.Moz.4:2).
Likās, ka Kains stingri paklausīja
dievišķajām pavēlēm (1.Moz.2:15). Šķita,
ka viss norit atbilstoši cerībām...

“Pēc kāda laika Kains nesa no zemes augļiem upuri Tam Kungam.”
(1.Moz.4:3)

Dievs bija norādījis, kādus
dzīvnieku un augu upurus
vajadzēja pienest (3.Moz.1:2;
2.Moz.23:19). Katram no tiem bija
sava nozīme (izpirkšanai un
pateicībai).
Lai gan nezinām brāļu ziedojuma
kontekstu, mēs varam minēt,
iemeslu, kāpēc Dievs kādu no
viņu upuriem nepieņēma
(1.Moz.4:4b-5).

Kains savu upuri uzskatīja par dāvanu Dievam. Ābels pienesa savu
upuri kā atgādinājumu par Dieva dāvanu viņam, pateicoties par
piedošanu un apžēlošanu.
Kains vēlējās nopelnīt piedošanu un glābšanu ar saviem labajiem
darbiem. Ābels glābšanu pieņēma ticībā, ko Dievs bija sagādājis
viņam.

Kad Kaina upuri Dievs noraidīja, viņš kļuva nikns
uz Dievu un savu brāli. Dusmoties uz Dievu būtu
viena lieta, bet kāpēc bija jākļūst dusmīgam uz
savu brāli? 1.Jāņa 3:12.
Sastopoties ar Kaina dusmām, Dievs viņam
tuvojās ar mīlestību. Viņš deva padomus, kā
turpmāk nepieļaut kļūdas, mudinot viņu izdarīt
pareizo izvēli.
Dievs aicināja Kainu darīt to, kas ir labs un pareizs. Viņu
vienmēr pieņems, taču bija jāpieņem Dieva noteikumi, ne
savējie.
Viņš Kainu mudināja uzvarēt grēku. Dievs bija vienmēr
gatavs būt ar viņu, lai viņam palīdzētu (1.Kor.10:13).

Kad Kains bija nogalinājis savu brāli, Dievs viņam uzdeva līdzīgu
jautājumu kā Ādamam: "Kur ir Ābels, tavs brālis?" (1.Moz.4:9).

Kains tomēr neatzina savu grēku un pat nemēģināja to
attaisnot. Viņš vienkārši izvairījās no jautājuma un izaicināja
Dievu.
Tālāk pēc nodarītā Dievs Kainu nolādēja un pakļāva lāstam.
"Zemei bija jāatver sava mute, lai no tavām rokām saņemtu tava
brāļa asinis." (1.Moz.4:11). Kains izvēlējās dzīvot tālu no Dieva, un
tāpēc viņš bija arī nolemts klaiņotāja dzīvei (12.p.).
Viņš grēku nenožēloja un zināja, ka dzīvo
tālu no Dieva. Tas nozīmēja nāvi (14.p.).
Dievs savā žēlastībā vēl joprojām rūpējas
par grēciniekiem (1.Moz.4:15; Mat.5:45).

“Ja Kains tiek atriebts septiņkārt, tad Lamehs
septiņdesmit septiņkārt.” (1.Moz.4:24)

Kaina pēcnācēji no paaudzes paaudzē kļuva
arvien sliktāki. Lamehs bija spilgts piemērs
tam. Viņš bija septītais pēc Ādama:
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“Un arī Setam piedzima dēls, un viņš nosauca tā vārdu: Ēnošs. Tas
sāka piesaukt Dieva Vārdu.” (1.Moz.4:26)
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Ieva cerēja, ka apsolītais Glābējs tagad
nāks caur Seta pēcnācējiem (1.Moz.4:25).
Mesiāniskā sēkla būtu daļa no Seta
ciltsraksta.
Sākot ar Ēnošu, bija skaidra atšķirība starp
Seta [Dieva dēlu un meitu] un Kaina
[cilvēku dēlu un meitu] pēcnācējiem
(1.Moz.6:1-2).

Kamēr Kaina līnija attālinājās arvien tālāk no Dieva, Seta līnija
centās tuvoties Viņam. Tāpat kā Lamehs, arī Ēnohs bija septītais no
Ādama. Bet kāds kontrasts starp šo divu "brālēnu" pieredzi!
Mēs esam Dieva bērni. Atdarināsim Ēnohu un staigāsim kopā ar
Dievu katru dienu (1.Moz.5:22).

"Vienīgais aizsargs pret ļaunumu ir
Kristus, kuru mēs uzņemam sirdī, ticot
Viņa taisnībai. Kārdinājumam ir vara pār
mums tādēļ, ka sirdīs mājo patmīlība,
bet, kad ieraugām Dieva mīlestību, tad
patmīlība mums atklājas savā neglītajā,
pretīgajā gaismā, un mēs vēlēsimies to
attālināt no savas dvēseles. Kā Svētais
Gars apskaidroja Kristu, tā arī mūsu
sirdis tiks mīkstinātas, kārdināšanas
pazaudēs pār mums savu spēku un
Kristus žēlastība pārveidos raksturu."
E. G. V. (Kristus kalna svētruna, lpp. 118)

