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Este dificil să ne imaginăm sentimentele lui Adam și
Eva când au descoperit că Cain, primul lor născut, la
ucis pe fratele lor Abel.
Geneza 4 ne spune povestea primei crime și spirala
descendentă a umanității din ce în ce mai adânc în
păcat.

Dar îl putem vedea pe Dumnezeu prezent,
preocupat de copiii săi și extinzându-și harul
către păcătos.

“Și Adam a cunoscut-o pe Eva, soția lui, și ea a rămas
însărcinată și a născut pe Cain și a spus: Am primit un bărbat,
chiar Domnul Însuşi.»” (Geneza 4:1, Trad literală)

Când a născut primul ei copil, Eva are în minte promisiunea
divină din Geneza 3:15. Cain a fost, pentru Eva, împlinirea
profeției, sămânța care avea să-i elibereze de păcat.
Evident, această speranță a umbrit nașterea lui
Abel [în ebraică hebel], al cărui nume înseamnă
„deșertăciune” (vezi Eclesiastul 12:8).
Crescând, fiecare dintre ei a făcut alegeri diferite. Cain a
decis să cultive pământul, în timp ce Abel a decis să aibă
grijă de animale (Geneza 4:2).
Aparent, Cain a ascultat cu strictețe ordinele
divine (Geneza 2:15). Totul părea să decurgă
conform așteptărilor...

“După o bucată de vreme, Cain a adus Domnului o
jertfă de mâncare din roadele pământului.” (Geneza 4:3)

Dumnezeu a cerut atât jertfe de
animale, cât și de legume (Lev. 1:2;
Ex. 23:19). Fiecare avea sensul său
(mântuire și recunoștință).
Deși nu cunoaștem contextul jertfei
fraților, putem ghici care a fost
motivul pentru care Dumnezeu nu a
acceptat una dintre ei (Gen. 4:4b-5).
În timp ce Cain consideră că jertfa lui este darul lui pentru Dumnezeu, Abel
înțelege sacrificiul său ca pe o amintire a darului lui Dumnezeu pentru el.
Cain vrea să fie acceptat pentru ceea ce face pentru Dumnezeu (mântuirea
prin fapte). Abel vrea să fie acceptat pentru ceea ce Dumnezeu a făcut
pentru el (mântuirea prin credință).

Când jertfa lui a fost respinsă, Cain s-a supărat pe
Dumnezeu și pe fratele său. Pare logic să fii supărat pe
Dumnezeu pentru că ți-a respins jertfa. Dar de ce să fii
supărat pe fratele tău? 1 Ioan 3:12.

În fața mâniei lui Cain, Dumnezeu se apropie de el cu
afecțiune. Sfaturile Lui sunt menite să împiedice
comiterea unor greșeli și să încurajeze alegerile corecte.
Te invită să faci ceea ce este bine, ceea ce este corect. Poți conta pe
acceptarea divină, dar trebuie să accepți termenii lui Dumnezeu, nu
ai tăi.

În al doilea rând, te încurajează să câștigi victoria asupra păcatului.
Dumnezeu va fi alături de tine pentru a te ajuta (1 Corinteni 10:13).

După ce și-a ucis fratele, Dumnezeu s-a apropiat de Cain cu o întrebare
asemănătoare cu cea pe care i-a pus-o lui Adam: „Unde este Abel, fratele
tău?” (Geneza 4:9). Dar de data aceasta nu a existat nicio recunoaștere a
păcatului. Nici măcar o încercare de a-l justifica. Pur și simplu se sustrage
de la întrebare, sfidându-L deschis pe Dumnezeu.

Ca răspuns, Dumnezeu l-a pus pe Cain sub blestemul
pământului care băuse sângele fratelui său (Geneza 4:11). Cain alesese să
trăiască departe de Dumnezeu și pentru aceasta a fost și el condamnat la
o viață de rătăcire (v. 12).
Deși nu există pocăință, Cain este conștient că a
trăi departe de Dumnezeu duce la moarte (v.
14). Dar Dumnezeu, în mila Sa, încă se îngrijește
de păcătoși (Geneza 4:15; Matei 5:45).

“Cain va fi răzbunat de șapte ori,
Iar Lameh, de șaptezeci de ori câte
șapte” (Geneza 4:24)

Descendenții lui Cain s-au înrăutățit din generație
în generație. Lameh, al șaptelea de la Adam, este
un exemplu clar în acest sens:
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Nu dorește milă
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de Dumnezeu

Crede că merită o
răzbunare 70x7

“Lui Set i s-a născut și lui un fiu și i-a pus numele Enos. Atunci au
început oamenii să cheme Numele Domnului.” (Geneza 4:26)
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Eva și-a exprimat credința că Eliberatorul promis
va veni prin Set (Geneza 4:25). Sămânța
mesianică avea să fie transmisă în descendența
setiților.

Începând cu Enos, a existat o diferențiere clară
între descendenții lui Set [fiii și fiicele lui
Dumnezeu] și cei ai lui Cain [fiii și fiicele
oamenilor] (Geneza 6:1-2).

În timp ce linia lui Cain s-a îndepărtat din ce în ce mai mult de Dumnezeu,
linia lui Set a căutat să se apropie de El. La fel ca Lameh, Enoh a fost al
șaptelea de la Adam. Dar ce contrast între experiența acestor doi „veri”!
Ca fii și fiice ale lui Dumnezeu, să-l imităm pe Enoh și să umblăm cu El în
fiecare zi (Geneza 5:22).

“Singura apărare împotriva răului este locuirea lui
Hristos în inimă, prin credința în dreptatea Sa.
Ispita are putere asupra noastră, pentru că în
inimile noastre este egoism. Dar, dacă contemplăm
marea iubire a lui Dumnezeu, egoismul ni se
înfățișează în caracterul lui hidos și respingător și
dorim să fie îndepărtat din suflet. Când Duhul
Sfânt Îl proslăvește pe Hristos, inimile noastre
sunt îmblânzite și supuse, ispita își pierde puterea,
iar harul lui Hristos ne transformă caracterul.”

E. G. W. (Cugetări de pe Muntele Fericirilor, pag. 118)

