ВСТУП
У книзі Буття, одразу після гріхопадіння, після вигнання Адама та Єви з
Едемського саду здебільшого описані історії про народження та смерть, як
виконання Божих пророцтв висловлених у попередньому розділі. Бут.3 і 4
називають не послідовними, а паралельними розділами, так як вони містять
багато спільних тем і слів: опис гріха, прокляття землі і вигнання. Ціль цих
паралелей — підкреслити виконання пророцтв, які були дані Богом Адаму та
Єві раніше. Перша подія в житті цієї родини, після вигнання Адама є
сповненням надії – у них народився первісток…
Подальші події цих розділів: злочин Каїна, злочин Ламеха, скорочення
тривалості життя і зла, що множились, - все це виконання прокляття,
записаного в Бут. 3 розділі.
Однак і в цих трагічних подіях та нових реаліях життя надія віруючих не
втрачається. Про це наш, сьогодні урок.

УРОК 3
Каїн та його спадщина
Пам. Вірш: Якщо твої наміри добрі, хіба ти не підіймаєш своєї голови? А якщо
недобрі, гріх причаївся біля порогу. Опанувати тобою він хоче, але ти можеш
домінувати над ним». Буття 4:7
Важко уявити, що пережили Адам і Єва, коли дізналися, що їхній первісток
Каїн, убив свого брата Авеля.
Буття 4 містить розповідь про перше вбивство та низхідну спіраль гріха в
людському суспільстві.
Бог також присутній і в цьому розділі. Він дбає про своїх дітей і пропонує
благодать грішникам.
Два брати:
Їхнє народження. Буття 4:1-2
Їхні жертвоприношення. Буття 4:3-5
Гріх Каїна:

Бог дає пораду. Буття 4:6-8
Бог карає. Буття 4:9-16
Два родоводи:
Діти Каїна. Буття 4:17-24

НАРОДЖЕННЯ КАЇНА ТА АВЕЛЯ
«Пізнав Адам дружину свою, Єву, - вона зачала і народила Каїна, і сказала:
«Отримала я людину, дар від Господа знайшла!» Буття 4:1
Єва згадала обітницю Божу, дану в Буття 3:15, коли вона народила свою
першу дитину. Єва думала, що Каїн є виконанням пророцтва, насінням, яке
звільнить їх від гріха.
Очевидно, ця надія затьмарила народження Авеля (hébel на івриті), ім'я якого
означає «марнота, втрата» (це ж слово використовує Екклезіаст 12:8).
Кожен з братів зробив свій власний вибір. Каїн вирішив працювати на землі, а
Авель вирішив дбати про тварин (Буття 4:2).
Очевидно, Каїн вирішив слідувати Божому повелінню (Буття 2:15). Здавалося,
все йде за планом Неба.

ЖЕРТВИ КАЇНА ТА АВЕЛЯ
«Минув час, і Каїн приніс Господеві плоди землі». Буття 4:3
Бог велів приносити як тварини, так і плоди, як приношення (Лев. 1:2; Вихід.
23:19). Кожен вид жертвопришення має своє значення (відповідно відкуплення
і подяку).
Ми не знаємо всього контексту, але інтуїтивно можемо збагнути мотиви Каїна
та Авеля, тому що Бог відкинув одне з жертвоприношень (Буття 4:4б-5).
Коли Каїн оцінював свою жертву, як свій подарунок Богові, Авель сприймав
свою жертву як нагадування про Божий дар йому.
Каїн хотів, щоб його похвалили за те, що він зробив для Бога (це спасіння
ділами). Авель ж хотів, щоб його прийняв Бог, бо Він забезпечив для нього
спасіння (це суть спасіння по вірі).

БОГ ДАЄ ПОРАДУ
«Якщо твої наміри добрі, хіба ти не підіймаєш своєї голови? А якщо недобрі,
гріх причаївся біля порогу. Опанувати тобою він хоче, але ти можеш
домінувати над ним». Буття 4:7
Каїн розгнівався на Бога і свого брата, тому що його жертва була відкинута.
Може й у нього і був сенс розгніватись на Бога, тому що Він відкинув його
жертвоприношення. Але чому він розсердився на свого брата? 1 Івана 3:12.
Бог відповів на гнів Каїна ніжністю, по відношенню до нього. Він дав йому
кілька порад, щоб вберегти його від подальших помилок, заохочуючи його
робити правильний вибір.
Він закликав Каїна робити те, що є правильним та добрим. Його Бог завжди
прийме, але він повинен приймати Божі умови, а не пропонувати свої власні.
Він також закликав Каїна перебороти гріх. Бог був завжди готовий бути з ним,
щоб допомагати йому (1 Кор. 10:13).

БОГ КАРАЄ
«Після цього земля вже не стане приносити багатих врожаїв, хоч би скільки ти
не обробляв її; будеш ти вигнанцем і мандрівником». Буття 4:12
Після того як Каїн убив свого брата, Бог поставив йому питання, аналогічне
тому, яке Він поставив Адамові: «Де Авель, брат твій?» (Буття 4:9).
Проте Каїн не визнав свого гріха. Він навіть не намагався оправдуватись. Він
просто ухилився від питання та кинув Богові виклик.
Тому Бог допустив, щоб Каїн був проклятий від землі, що випила кров брата
його (Бут. 4:11). Каїн вирішив жити далеко від Бога, тому він був засуджений
на кочове життя (в. 12).

Каїн не покаявся, але він знав, що життя далеке від Бога означає явну смерть
(в. 14). Але Бог продовжує дбати про грішників Своєю милістю (Бут. 4:15; Мат.
5:45).
ДІТИ КАЇНА
«Якщо за Каїна помщено буде сім разів, то за Ламеха в сімдесят по сім разів».
(Буття 4:24)
Нащадки Каїна ставали гіршими з кожним поколінням, з покоління в покоління.
Ламех є добрим прикладом цього. Він був частиною сьомого покоління після
Адама.
• Каїн
Він був моногамним
Він приховав свій гріх
Він просив пощади
Помщено Богом 7 разів
• Ламех
Він був полігамним
Він хвалився своїми гріхами
Він не просив пощади
Він думав, що заслужив на реванш прощення 70x7

ДІТИ БОЖІ
«У Сета теж народився син, він назвав його Енохом; Тоді люди почали
закликати Господнє Ім'я, стали поклонятися Йому." (Буття 4:26)
Єва вірила, що Визволитель прийде через потомство Сета (Буття 4:25). І
Месіанське насіння буде частиною роду Сета.
Нащадки Сета (діти Божі) та Каїна (діти людські) були чітко розділені ще в
часи Еноха (Буття 6:1-2).

В той час як нащадки Каїна віддалялися від Бога, нащадки Сета намагалися
наблизитись до Нього. Енох також був частиною сьомого покоління після
Адама. Але його досвід разюче контрастує з досвідом його кузена Ламеха.
Сьогодні ми називаємо себе дітьми Божими. Так давайте наслідувати Еноху і
ходити з Богом щодня (Буття 5:22).

«Єдиним захистом від зла є перебування Христа в нашому серці через віру в
Його праведність. Саме тому, що в наших серцях живе егоїзм, спокуса має
над нами владу. Але коли ми споглядаємо велику Божу любов, егоїзм постає
перед нами в його потворному і відразливому характері, і ми бажаємо, щоб
Бог вигнав його з нашої душі. Коли Святий Дух прославляє Христа, наші серця
зм'якшуються і упокорюються, спокуса втрачає свою силу, а благодать Христа
змінює наш характер».
Е. Уайт (Роздуи з гори благословення, стор. 118)
ВИСНОВОК
Перед нами сьогодні є вибір, чиїми бути дітьми. Слово Боже пропонує нам
брати приклад з Еноха.
Особисті стосунки Еноха з Богом були настільки особливими, що «Бог узяв
його до Себе живим» (в. 24). Ця остання фраза, однак, є унікальною в
генеалогії Адама, але не підтримує ідею про перехід померлих до потойбіччя
в рай, тих, хто «ходить перед Богом». Зверніть увагу, що Ной теж ходив перед
Богом (див. Бут.6:9), але він помер, як і решта людей, включаючи Адама і
Матусалу.
Важливо відзначити, що Біблія не наводить жодних причин для обґрунтування
такої особливої переваги.
«Єнох став проповідником праведності, розповідаючи людям, про те що Бог
відкрив йому. Ті, хто жив в страху Божому, шукали спілкування з цим святим
чоловіком, щоб послухати його настанови і помолитися разом з ним. Він також
здійснював громадське служіння, несучи Божу вістку всім, хто бажав почути

слова застереження. Він працював як для нащадків Сета, так і на території,
куди втік Каїн, щоб сховатися від Божественної присутності. Пророк Божий
розповідав про яскраві події, які пройшли перед ним у видінні. „Ось, іде
Господь з безліччю святих Ангелів Своїх – звершити суд над усіма і викрити
серед всіх, безбожних у всіх справах, що їхнє безчестя вчинило“ (Юд.14-15)»
(Е. Уайт. Патріархи і пророки, с. 86 )

«КАЇН ТА ЙОГО СПАДЩИНА» - урок 3
Важко уявити, що пережили Адам і Єва, коли дізналися, що їхній первісток
Каїн, убив свого брата Авеля.
Перед нами також сьогодні є вибір, чиїми бути дітьми. Слово Боже пропонує
нам брати приклад з Авеля, Еноха, дітей Божих.
Особисті стосунки Еноха з Богом були настільки особливими, що «Бог узяв
його до Себе живим» (в. 24). Ця остання фраза, однак, є унікальною але до
цього, Енох щодня «здійснював громадське служіння, проповідував Божу
вістку всім, хто бажав почути слова застереження. Його слова чули, як
нащадки Сета, так і люди, що жили на території, куди втік Каїн, щоб сховатися
від Божественної присутності. Пророк Божий проповідував про яскраві події,
які пройшли перед ним у видінні. „Ось, іде Господь з безліччю святих Ангелів
Своїх – звершити суд над усіма і викрити серед всіх, безбожних у всіх справах,
що їхнє безчестя вчинило“ (Юд.14-15)» (Е. Уайт. Патріархи і пророки, с. 86 )
https://www.youtube.com/watch?v=yo10ByxhUnQ

