Lekcja 3 na 16. kwietnia 2022

Trudno sobie wyobrazić, co musieli czuć Adam i Ewa,
kiedy dowiedzieli się, że ich pierworodny Kain zabił
swojego brata Abla.
Czwarty rozdział Księgi Rodzaju zawiera opis
pierwszego morderstwa i upadku ludzkości w grzech.
Bóg jest obecny także w tym rozdziale.
Troszczy się o swoje dzieci i oferuje łaskę
grzesznikom.

„Adam obcował z żoną swoją Ewą, a ta poczęła i
urodziła Kaina. Wtedy rzekła: Wydałam na świat
mężczyznę z pomocą Pana.” (Rodzaju 4,1)

Ewa pamiętała o Bożej obietnicy z Księgi Rodzaju 3,15, kiedy
urodziła swoje pierwsze dziecko. Ewa myślała, że Kain jest
wypełnieniem proroctwa, że jest nasieniem, które uwolni ich od
grzechu.
Najwyraźniej ta nadzieja przyćmiła narodziny Abla
[hebr. hébel], którego imię oznacza „próżność”
(zob. Księga Kaznodziei 12,8).

Każdy z braci dokonał innego wyboru. Kain wybrał pracę
na roli, a Abel - opiekę nad zwierzętami (Rdz 4, 2).
Kain najwyraźniej wykonywał polecenia Boga
(Rdz 2,15). Wydawało się, że wszystko idzie
zgodnie z planem...

„Po niejakim czasie Kain złożył Panu ofiarę z plonów rolnych”
(Księga Rodzaju 4,3)

Bóg wymagał ofiar, zarówno ze
zwierząt, jak i roślin (Kpł 1,2;
Wj 23,19). Każdy rodzaj ofiary ma
swoje znaczenie (odpowiednio –
odkupienie oraz wdzięczność).
Nie znamy pełnego kontekstu, lecz
intuicyjnie możemy poznać ich
motywację, ponieważ Bóg odrzucił
jedną z ich ofiar (Rdz 4,4b-5).
Podczas gdy Kain myślał o swojej ofierze jako podarunku dla Boga, Abel
rozumiał swoją ofiarę jako pamiątkę Bożego daru dla niego.

Kain chciał być przyjęty przez to, co uczynił dla Boga (zbawienie z uczynków).
Abel chciał być przyjęty przez to, co Bóg uczynił dla niego (zbawienie z wiary).

Kain rozgniewał się na Boga i swojego brata, ponieważ
jego ofiara została odrzucona. Złość na Boga miała sens,
bo odrzucił jego ofiarę. Ale dlaczego rozzłościł się na
brata? 1 List Jana 3,12.

Bóg odpowiedział na gniew Kaina, traktując go czule.
Dał mu pewne rady, by ustrzec go przed popełnianiem
dalszych błędów, zachęcając go do dobrych wyborów.
Zaprosił Kaina do czynienia tego, co słuszne i dobre. Zawsze
będzie przyjęty, lecz musi zaakceptować Boże warunki, a nie
własne. Zachęcał też Kaina do przezwyciężenia grzechu. Bóg
zawsze chciał być z nim, by mu pomagać (1Kor 10,13).

Kiedy Kain zabił swojego brata, Bóg zadał mu podobne pytanie jak
Adamowi: „Gdzie jest brat twój Abel?” (Księga Rodzaju 4,9).
Jednak Kain nie uznał swojego grzechu. Nawet nie próbował go
usprawiedliwić. Unikał pytania i rzucił Bogu wyzwanie.

Dlatego, niech Kain będzie przeklęty na ziemi, która wypiła krew jego
brata (Rdz 4,11). Kain wybrał życie z dala od Boga, dlatego został skazany
na tułacze życie (w. 12).
Kain nie pokutował, lecz wiedział, że życie z
dala od Boga oznacza śmierć (w. 14). Ale Bóg w
swoim miłosierdziu troszczy się o grzeszników
(Księga Rodzaju 4,15; Mt 5,45).

„Jeżeli Kain miał być pomszczony siedem
razy, to Lamech siedemdziesiąt siedem
razy” (Rodzaju 4,24)

Potomkowie Kaina z pokolenia na pokolenie stawali
się coraz gorsi. Dobrym tego przykładem jest Lamech.
Należał on do siódmego pokolenia po Adamie:
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„Setowi także urodził się syn i nazwał go Enosz.
Wtedy zaczęto wzywać imienia Pana.” (Rodzaju 4,26)
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Ewa uwierzyła, że Wyzwoliciel przyjdzie przez
potomstwo Seta (por. Rdz 4,25). Nasienie
mesjańskie miało być częścią rodu Seta.

Potomkowie Seta (dzieci Boże) i potomkowie
Kaina (dzieci ludzkie) byli wyraźnie zróżnicowani
od czasów Enosza (Rdz 6,1-2).

Potomstwo Kaina oddalało się od Boga, natomiast potomstwo Seta
próbowało się do Niego zbliżyć. Henoch również należał do siódmego
pokolenia od Adama. Jednak jego doświadczenie w zadziwiający sposób
kontrastuje z doświadczeniem jego kuzyna, Lamecha.
Jesteśmy dziećmi Bożymi. Naśladujmy Henocha i chodźmy z Bogiem każdego
dnia (Rodz 5,22).

„Jedyną obroną przeciwko złemu jest zamieszkanie
Chrystusa w naszym sercu przez wiarę w Jego
sprawiedliwość. Pokusy dlatego mają moc nad
nami, ponieważ samolubstwo jeszcze mieszka w
naszym sercu, ale jeśli poznamy wielką miłość
Bożą, to samolubstwo okaże się nam w całym
swoim odrażającym i odpychającym charakterze
i zapragniemy wyrzucić je z duszy. Gdy tylko Duch
Święty rozjaśni pojęcie o Chrystusie, nasze serca
stają się czulsze na Jego wpływ, pokusy tracą swą
moc, a łaska Chrystusowa przekształca nasz
charakter.”
E. G. W. (Nauki z Góry Błogosławienia, rozdz. 5, s. 118)

