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Káin és Ábel
Azután ismerte Ádám az õ feleségét, Évát, aki fogant méhében,
és szülte Káint, és mondta: Nyertem férfit az Úrtól. Majd szülte
annak testvérét, Ábelt. Ábel juhok pásztora lett, Káin pedig földmûvelõ. Idõ múltával, Káin ajándékot vitt az Úrnak a föld gyümölcsébõl.
Ábel is vitt az õ juhainak elsõ fajzásából és azoknak kövérségébõl.
Tekintett az Úr Ábelre, és az õ ajándékára. Káinra pedig és az õ ajándékára nem tekintett, ezért Káin haragra gerjedt és fejét lecsüggesztette. És mondta az Úr Káinnak: Miért gerjedtél haragra, és miért
csüggeszted le fejedet? Hiszen ha jót cselekszel, emelt fõvel járhatsz, ha pedig nem jól cselekszel, a bûn az ajtó elõtt leselkedik, és
rád van vágyódása, de te uralkodj rajta. 1Móz. 4:1-7
A bûnbe esés után úgy gondoljuk, elsõ látásra, semmi különös dolog
nem történt, csupán Isten elmondta az ítéletét, kiûzte õket az Édenkertbõl, de ezután is boldog, harmonikus házasságban élnek tovább Ádámék, hiszen gyermekáldás elé néztek. Abban az idõben nem volt szokás,
hogy az apa, az elsõ szülöttjének a saját nevét adja. Megszülettek a
fiaik, akiket Káinnak és Ábelnek neveztek el. Csakhogy ezek a fiúk
bûnösként, a bûn gyökerével születtek meg. Ebbõl a történetbõl az is
kiderül, hogy bizony a bûn következménye, gyümölcse nem évtizedek
múlva jelentkezett, hanem sokkal hamarabb. A bûn gyümölcsei - a vétkek
- ezekben a testvérekben is megmutatkoztak. Ábel egy jó kis napos
helyen heverészett, és õrizte a birkákat. Káin pedig keményen dolgozott
kint a földeken. Így teltek a hónapok, az évek. Káin a szokásához híven
ajándékot vitt az Úrnak a föld gyümölcsébõl. Ábel pedig az õ juhainak
elsõ fajzásából és azoknak kövérségébõl. Úgy tûnik, mindketten félték
és szerették az Istent, mert ajándékot vittek neki. Az Úr, számunkra egy
szokatlan dolgot tett. Nem tekintett Káin ajándékaira. Vajon Isten igazságosan cselekedett? - Merül fel a kérdés mindannyiunkban. Meg kell
néznünk egy Igét ahhoz, hogy jobban megértsük Isten dolgait.
Mert nem az én gondolataim a ti gondolataitok, és nem a ti útjaitok az én útjaim, így szól az Úr! Ésa. 55:8
Tehát a mi gondolataink, nem Isten gondolatai. Káin nagyon megharagudott. Voltak akik megkérdezték, miért nem fogadta el Isten Káin
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áldozatát? Talán azért, mert nem vér áldozat volt? Itt állj meg, és te is
gondolkodj el rajta, mielõtt tovább mennél. Elõtte azonban szögezzük
le, Isten nem személyválogató. Káint ugyanúgy szerette mint Ábelt.
Akkor vajon mi indíthatta arra, hogy elutasította? Talán nem szívbõl vitte? Talán azért, mert nem állatot áldozott, hanem termést? Esetleg nem
szerette Káin eléggé Istent és ezt megérezte? Nem hinném, mert akkor
nem vitt volna áldozni valót. Tudjuk magunkról, hogy akit nem szeretünk, annak nem adunk semmit. Sõt, a társaságában sem vagyunk
szívesen, aminek jelét is mutatjuk. Itt pedig semmi ilyesmit nem olvasunk. Nem a kövérjébõl, nem a legszebbet vitte? Nem gondolnám ezt
sem, mert nem tér ki rá a Biblia. Valamit nem szabad kihagynunk, ami
nagyon is fontos, az pedig az, hogy Káin fogoly volt, az ördög hatalma
tartotta fogságban és ment lefelé a lejtõn.
Ti az ördög atyától valók vagytok és a ti atyátok kívánságait
akarjátok teljesíteni. Az emberölõ volt kezdettõl fogva és nem állt
meg az igazságban, mert nincs benne igazság. Mikor hazugságot
szól, a sajátjából szól, mert hazug, és a hazugság atyja. Ján. 8:44
Nem akkor lett Káin az ördögé, és vált gonosszá amikor megölte
testvérét, hanem õ már az volt kezdettõl fogva, akár csak Ábel, - ezt
tartsuk szem elõtt - hiszen a bûn bennük volt születésüktõl fogva.
Aki a bûnt cselekszi az ördögbõl van, mert az ördög kezdettõl
fogva bûnben leledzik. Azért jelent meg az Isten Fia, hogy az ördög
munkáit lerontsa. 1Ján. 3:8
Hogy miért nem tekintett Káin áldozatára Isten, azt a zsidó levélbõl
részben megtudhatjuk.
Hit által vitt Ábel becsesebb áldozatot Istennek, mint Káin, ami
által bizonyságot nyert afelõl, hogy igaz, bizonyságot tett az õ
ajándékairól Isten és azáltal még holta után is beszél. Zsid. 11:4
Káin tehát nem hit által vitte, ami pedig nem hitbõl van, az bûn. Õ
csupán a tetteivel és a szájával tisztelte Istent, a szívében pedig nem.
Ezek Jézus szavai:
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Ez a nép szájával közelít hozzám, és ajkával tisztel engem,
szíve pedig távol van tõlem. Mát. 15:8
Ábel Isten gyermeke lett, mert igazzá vált a hit által. Tudnunk kell,
hogy mit is jelent, hogy föld gyümölcsei. Itt nem az eperrõl lehet szó,
vagy éppen karalábéról. Valaminek az elõképérõl kellene gondolkodnunk. Tudjuk, hogy Isten az embert a földbõl formálta. Ha megfigyelted a Bibliában, akkor olvastál arról, hogy a "szívünk szántóföldje",
hogy "agyagedények" vagyunk, ami a testünkre utal.
A föld gyümölcsei mindazok a dolgok, amelyek emberi kéz által vannak. Nem lehetnek kedves áldozatok Isten elõtt azok a dolgok, amelyek
a mi saját igyekezetünkbõl és gondolatainkból keletkeznek. Isten ezeket nem fogadja el! Visszautasítja! Ábel ajándékáról pedig részletesebben olvasunk a Bibliában: "Ábel is vitt az õ juhainak elsõ fajzásából és
azoknak kövérségébõl." Ebbõl arra következtetnek, hogy Káin biztosan
hibás gyümölcsöket vitt, nem dehogy, mert akkor kitért volna rá az Írás.
Vajon igaz-e ez, és miért fogadta el Isten Ábel áldozatát? Ki a juhainak
elsõ fajzása? Ki a kövérsége? Ki az elsõszülött? Jézus a Bárány, az
Isten egyszülött Fia! A kövérsége pedig a Szent Szellem.
Ábel, Isten színe elõtt, Jézus Krisztusban és a Szent Szellemben
bízva állt, míg Káin ajándéka jelképezi, hogy az ember az igyekezetébõl próbál megfelelni Istennek, amit Õ nem fogad el. Csak és kizárólag
Jézus Krisztuson, a Bárányon keresztül történhet meg! Ebbõl derül ki,
hogy kétféle módon áldozik az ember, saját erejébõl, vagy Jézussal.
Teljesen mindegy milyen szép, vagy milyen jó az áldozatunk, Isten azt
el fogja utasítani, mert a kezünkbõl nem fogadja el, de mindazt ami
Jézustól jön azt igen. Istent csak szellemben és igazságban lehet imádni a hívõknek, azon kívül nem fogad el semmi mást.
Az Isten Szellem és akik Õt imádják, szükség, hogy szellemben
és igazságban imádják. Ján. 4:24
Ez csak akkor lehetséges, amennyiben Jézus a szívünkben van.
Nagyon súlyos szavaknak tûnhetnek ezek a számodra, de Isten a tudtunkra akarja adni Káinon és Ábelen keresztül, hogy hiába próbálsz
Istennek megfelelni a cselekedeteid által, nem fog sikerülni. Az egyedüli út: Jézus! A juhainak elsõ fajzása és annak zsírja, kövérje melyeket
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Ábel feláldozott, Jézus Krisztust és a Szent Szellemet jelentik. Ábel
bizonyára azért vitt a juhokból amelyeket megölt mikor áldozott, mert
ezzel akarta elismerni bûnösségét, és hogy bûnbocsánatra van szüksége. Isten pedig Káinnak és nekünk tudtunkra szeretné hozni, hogy nem
fogad el semmiféle áldozni valót, csak a Fia vérén keresztül.
Ma állatok vérét sem fogadja el, mert Jézus vére örök érvényû. Semmi mással nem lehet áldozni Istennek. Nincs bûnbocsánat máson
keresztül! Káin ezt nem értette meg, és a szíve megtelt gyûlölettel.
Kire haragudott meg? Nem a testvérére lett dühös, hanem Istenre, amiért nem tekintett az õ áldozatára. Miután megölte testvérét, próbálta
eltitkolni a dolgot az Úr elõtt.
Káinra pedig és az õ ajándékára nem tekintett, azért Káin haragra gerjedt és fejét lecsüggesztette. És mondta az Úr Káinnak: Miért gerjedtél haragra, és miért csüggesztetted le fejedet? Hiszen,
ha jól cselekszel, emelt fõvel járhatsz, ha pedig nem jól cselekszel,
a bûn az ajtó elõtt leselkedik, és rád van vágyódása, de te uralkodj
rajta. 1Móz. 4:5-7
Isten figyelmeztette Káint, aki lecsüggesztette a fejét, hogy mi van
a szívében, és vigyázzon mert abból baj származhat. Viszont érezni
lehet Isten buzdítása ebben a mondatban: Hiszen, ha jól cselekszel,
emelt fõvel járhatsz. Szinte azt mondja neki, hogy ismételd meg, de
most másképpen csináld, tedd hittel. Vigyázz, mert a bûn az ajtód elõtt
van és várja, hogy beengedd! A gonosz soha nem nyíltan támad, mert
akkor könnyen felismerhetõ. Ravasz, és így a háttérben marad, várja
az alkalmas pillanatot, mikor léphet színre. Isten azt mondja Káinnak,
vigyázz, mert az ajtó elõtt leselkedik az, aki szeretne bemenni a szívedbe, s ha nem figyelsz, akkor a hatalma alá keríti. Isten azt is hozzáteszi: de te uralkodj rajta. Sokszor bizony nem könnyû dolog ez. Jézus is
nyomatékot ad annak, - Bizony, bizony - hogy aki a bûnt cselekszi, az
szolgája a bûnnek.
Felelt nekik Jézus: Bizony, bizony mondom nektek, hogy mindenki, aki bûnt cselekszik, szolgája a bûnnek. Ján. 8:34
Káin sajnos nem tud uralkodni a bûn felett, haragszik, amibõl kifolyólag öl, pusztít. A János 10:10-nél is olvashatjuk, hogy a tolvaj - aki a
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sátán - nem egyébért jön, hanem, hogy öljön és pusztítson. Isten figyelmeztetése ellenére is megteszi, elköveti. Hiába szól, hiába figyelmeztet, mi akkor sem halljuk meg a szavát. Isten pedig számon kér!
A harag rossz tanácsadó. Tele van gyûlölettel a szíve, talán az egész
világra haragszik, hiszen ezt az érzést mi is ismerjük, majd a mezõn
rátámad a testvéröccsére, és megöli õt.
Szólt és beszélt Káin Ábellel, az õ atyjafiával, és mikor a mezõn
voltak, Káin Ábelre támadt, az õ atyjafiára, és megölte õt. Majd
mondta az Úr Káinnak: Hol van Ábel a te atyádfia? Õ pedig mondta:
Nem tudom, avagy õrzõje vagyok az én atyámfiának? 1Móz. 4:8-9
Isten látta, hogy mi történt, így számon kérte Káint, de õ hazugsággal
próbálta eltusolni a gyilkosságot. Apja, Ádám jutott az eszembe amikor
ezeket az Igéket olvastam. Az Édenkertben szinte hasonló jelenet játszódott le. Isten számon kéri Ádámot, aki mellébeszél és hárítja a dolgokat.
A bûnre nagyon jellemzõ, hogy tagad: Nem csináltam semmit, nem én
voltam a hibás, nem is tudom miért engem kérsz számon miatta. Teljesen fel vagyok háborodva. Ki kérem magamnak... Isten ugyan felteszi a
kérdést Káinnak, viszont ez nem azt jelenti, hogy ne tudná, mi történt
Ábellel. Tudja, persze, hogy tudja, mert Õ mindent tud. Akkor megkérdezed, miért nem állította le Káint, vagy miért nem szólt elõre Ábelnek, hogy
ne menjen oda, mert a testvére gonosz dologra készül. Egyáltalán nem
tudjuk, hogy szólt-e, vagy sem. Lehet, hogy nem szólt, mert a szabad
akarata megvolt neki is a jó, vagy rossz döntésre, hiszen ismeri a jót és
gonoszt, mert a szülei ettek a jó és a rossz tudásának fájáról, ennek
következtében nagyon is jól ismerte. Az is elõfordulhat, hogy szólt neki
Isten, de nem figyelt rá. Hányszor van, hogy átvillan rajtunk: Neee, mert
baj lesz belõl! - mégis megtesszük. Késõbb pedig eszünkbe jut, hogy volt
egy csendes hang belül, de nem figyeltünk rá. Megpróbálja menteni magát. Tán õriznem kellene? Bizony õrizni kell az atyánkfiait. Õk a mi testvéreink az Úrban. Igen, oda kell figyelnünk egymásra. Figyelmeztetni kell
egymást és segíteni, ha bajban van vagy rá van szorulva a segítségünkre. Természetesen megtehetjük amit Káin, mert mi is szabadok vagyunk
rá, de azt is, amit Isten mond: Hiszen, ha jól cselekszel, emelt fõvel járhatsz, ha pedig nem jól cselekszel, a bûn az ajtó elõtt leselkedik, és rád
van vágyódása, de te uralkodj rajta. Tudjuk az igazságot? Igen, tudjuk!
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Nem mondhatjuk, hogy Uram nem tudtam. De tudjuk, mert Õ gondoskodott róla. Ha azt tesszük mait Ádámék az édenben, akkor úgy járunk mint
õk. Nem tudunk a bûnnel Isten jelenlétében megállni. Rendezni kell a
bûnt és akkor ismét az Úrral járhatunk nem csak a hûvös alkonyatkor,
hanem mindig ha Jézus bennünk van. A bûn, távol tart minket Istentõl.
Még a hálánkat se tudja elfogadni Isten, hanem azt kéri, tegyük le és
rendezzük a bûnös dolgainkat.
Azért, ha a te ajándékodat az oltárra viszed és ott megemlékezel
arról, hogy a te atyádfiának valami panasza van ellened: Hagyd ott
az oltár elõtt a te ajándékodat, és menj el, elõbb békélj meg a te
atyádfiával, és azután menj, vidd fel a te ajándékodat. Mát. 5:23-24
Ha megvalljuk bûneinket, hû és igaz, hogy megbocsássa
bûneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól. 1Ján. 1:9
Tehát, ez is bizonyítja, hogy nem jó a rossz döntést meghozni, de ha
mégis, akkor rendezni kell. Isten nem azért tesz fel kérdéseket, mert
információra van szüksége, hanem mert lehetõséget akar biztosítani
nekünk, hogy bûneinket megvallhassuk és Õ meg tudjon bocsátani
nekünk és meg tudjon tisztítani tõle. Az embernek sok esetben nehezére esik megvallani bûneit és megválni tõle. Inkább hagyja, hogy a bûn
bejöjjön és felhalmozódjon. Milyen sokszor igazolni próbáljuk mindazt,
amit tettünk, ahelyett, hogy egyszerûen csak kimondanánk: Hibáztam,
elvétettem, bocsánatot kérek. Nagyon nehéz felvállalni a hibáinkat
annak ellenére, hogy tudjuk, mit tettünk, hiszen ismerjük a jót és a
rosszat. Valahogy nem szereti kitakarítani a házát az ember. Mindig
találunk valami kifogást, soha nem mi tehetünk róla! Isten viszont azt
kéri tõlünk, valljuk meg, ha hibáztunk és Õ készséges arra, hogy megbocsásson. Nézzük tovább, mi történik.
Mondta pedig az Úr: Mit cselekedtél? A te atyádfiának vére kiált
énhozzám a földrõl. 1Móz. 4:10
És az új szövetség közbenjárójához Jézushoz, és a meghintésnek véréhez, mely jobbat beszél, mint az Ábel vére. Zsid. 12:24
Ábel vére segítségért, igazságért kiáltott Istenhez. Õ nekünk megadta Jézuson keresztül, mert a vére kegyelmet, irgalmat kért Istentõl!
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Kain története arról szól, hogy a bûnbe esett ember a bûn uralma alatt
van. A bûn haragra, gyilkolásra vezeti az embert, Jézus vére pedig szabadulást hoz. Tehát Isten ebbõl a történetbõl azt akarja a tudtunkra adni,
hogy neki nem Káinnal volt baja, hiszen nagyon szerette õt is, hanem
azzal, hogy nem hitt abban, hogy neki nem a földbõl kell az áldozat. Nem
a cselekedeteink, munkánk után kapunk szabadulást a bûntõl, - amit
Ádám és Éva okozott - hanem a bárány, Jézus vérével történik meg!
Most azért átkozott légy e földön, mely megnyitotta az õ száját,
hogy befogadja a te atyádfiának vérét, a te kezedbõl. Mikor a földet mûveled, ne adja az többé neked az õ termõ erejét, bujdosó és
vándorló légy a földön. Akkor mondta Káin az Úrnak: Nagyobb az
én büntetésem, hogysem elhordozhatnám. Ímé elûzöl engem ma e
földnek színérõl, és a te színed elõl el kell rejtõznöm; bujdosó és
vándorló leszek a földön, és akkor akárki talál reám, megöl engemet. Mondta neki az Úr: Sõt inkább, aki megöli Káint, hétszerte
megbüntettetik. Megbélyegezte az Úr Káint, hogy senki meg ne
ölje, a ki rátalál. Elment Káin az Úr színe elõl, és letelepedett Nód
földén, Édentõl keletre. 1Móz. 4,11-16
Káin még ezután méltatlankodik, mert sokallja a büntetését.
És ismerte Káin az õ feleségét, az pedig fogada méhében, és
szülte Hánókhot, és épített várost, és nevezte azt az õ fiának nevérõl Hánókhnak. 1Móz. 4:17
Itt a nagy kérdés: honnan volt Káinnak felesége? Ádámnak és Évának voltak olyan fiai és leányai, akiket név szerint meg sem említ a
Biblia, mert csak a nemzetségtáblázathoz szükségesekét írja le, akik
Jézusig, a megváltói tervhez kellettek. Sok lehetõség van, hogy kit vett
el, hiszen abban az idõben akár 960 évig is éltek. Ádám 9 leszármazottját ismerte, míg mi csak legfeljebb 4-et. 130 éves volt, amikor Sét született. Nem volt öreg még 500 évesen sem. Tehát, akár a húgát, vagy
unokahúgát is elvehette Káin. Nem volt még vérfertõzés, mert az
késõbb lett csak. Rokon házasságának tiltása a 3Móz. 18., 20. részben.
Nem voltak elõtte hibás gének az oxigéndús levegõ miatt. Más volt a
klíma. Ádám pl. a saját bordájából kapott feleséget. Az özönvíz elõtt az
emberek élettartama sokkal hosszabb volt. Ámen.

