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”Hvis du gør det gode, kan du se frit op, men hvis du ikke gør det 
gode, lurer synden ved døren. Den vil begære dig, men du skal 
herske over den“ (1 Mos 4,7).

I beskrivelsen i Første Mosebog er det, der umiddelbart følger 
efter syndefaldet og dernæst Adams og Evas bortvisning fra Eden, 
stort set en omtale af fødsler og dødsfald, som en opfyldelse af 
Guds forudsigelser i det foregående kapitel. Som parallelle kapit-
ler indeholder kapitel 3 og 4 i Første Mosebog mange fælles te-
maer og ord: beskrivelser af synd (1 Mos 3,6-8; 1 Mos 4,8), forban-
delser fra ’adama, ”jorden“ (1 Mos 3,17; 1 Mos 4,11) og bortvisning 
(1 Mos 3,24; 1 Mos 4,12.16).

Hensigten med disse paralleller er at understrege, hvordan profe-
tierne og forudsigelserne, som Gud havde givet Adam og Eva efter 
syndefaldet, blev opfyldt. Den første begivenhed efter Adams 
uddrivelse fra Eden er fyldt med håb. Det er beskrivelsen af den 
første søns fødsel, som Eva så som en opfyldelse af det løfte, hun 
hørte i den messianske profeti (1 Mos 3,15). Det vil sige, at hun tro-
ede, at hendes søn kunne være den lovede Messias.

De næste begivenheder er Kains forbrydelse, Lemeks forbrydelse, 
forkortelsen af livslængden og udbredelsen af ondskab, alt sam-
men en opfyldelse af forbandelsen, som blev udtalt i 1 Mos 3.

Men selv da var ikke alt håb ude.

· 1 Mos 4
· Hebr 11,4
· Mika 6,7
· Es 1,11
· 1 Kor 10,13
· 1 Joh 3,12
· 1 Mos 5
· 1 Mos 6,1-5
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 1 Mos 4,1-2

 

Til eftertanke

10. APRIL 2022

KAIN OG ABEL

Hvad siger teksten om disse to mænds fødsel?

Den første begivenhed, der gengives af den bibelske forfatter 
umiddelbart efter Adams uddrivelse af Edens have, er en fødsel. I 
den hebraiske sætning i 1 Mos 4,1 er ordet ”Herren“ ( Jahve) direkte 
knyttet til ordene ”en mand“. En grammatisk korrekt oversættelse 
af teksten kunne være: ”Jeg har fået en mand, det er Herren.“

Denne bogstavelige oversættelse antyder, at Eva huskede den 
messianske profeti i 1 Mos 3,15 og troede, at hun havde født sin 
frelser, Herren.

”Frelserens komme blev forudsagt i Edens Have. Da Adam og 
Eva havde hørt dette løfte, så de hen til dets snarlige opfyldelse. 
De tog med glæde mod deres førstefødte søn og håbede, at han 
var befrieren“ (Ellen White, Jesu Liv, s. 23).

Kain indtager faktisk hovedrollen i beretningen. Han er ikke 
alene den førstefødte, en søn, som forældrene næsten ”tilbad“.  
I kapitlet er han den eneste, som taler i teksten i Første Mose- 
bog. Eva kommenterede begejstret Kains fødsel, men hun siger  
ingenting om Abels fødsel, i hvert fald ikke noget, der er gengivet i 
teksten. Forfatteren siger ganske enkelt: ”dernæst fødte hun“  
(1 Mos 4,2).

Navnet Kain kommer fra det hebraiske udsagnsord qanah, som 
betyder ”at anskaffe“ og antyder, at man anskaffer sig og bliver 
ejer af noget værdifuldt og mægtigt. På den anden side betyder 
det hebraiske navn Hebel, Abel på dansk, vindpust (Sl 62,10; Sl 
144,4), og indikerer flygtighed, tomhed. Det samme ord, hebel 
(Abel) bruges igen og igen i Prædikerens bog for ”tomhed“. Uden 
at læse mere ind i disse korte beskrivelser, end de indeholder, kan 
det måske være, at Adams og Evas håb kun byggede på Kain, fordi 
de troede, at han, og ikke hans bror, var den lovede Messias.

Hvilke ting i tilværelsen er måske kun hebel (vindpust), selv om 
vi tillægger dem stor betydning? Hvorfor er det vigtigt at kende 
forskel på det, der betyder noget, og det, der ikke gør det?
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 1 Mos 4,1-5
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Til eftertanke

11. APRIL 2022

DE TO OFRINGER

Kontrasten mellem Kain og Abel, som den ses i deres navne, hand-
lede ikke kun om deres personligheder. Den viste sig også i deres 
valg af beskæftigelse. Mens Kain var ”agerdyrker“ (1 Mos 4,2), et 
erhverv, der krævede hårdt fysisk arbejde, var Abel ”fårehyrde“ 
(1 Mos 4,2), som krævede følsomhed og omsorg.

Kain producerede frugt. Abel passede får. Disse to erhverv for-
klarer ikke kun forskellen på deres to ofre, frugt fra Kain og får fra 
Abel. Det forklarer også de to forskellige psykologiske holdninger 
og indstillinger i forbindelse med ofringerne. Kain arbejdede på 
at ”anskaffe“ de frugter, han dyrkede, mens Abel var omhyggelig 
med at ”passe“ de får, han havde fået.

Hvorfor tog Herren imod Abels offer, men ikke Kains? Hvordan 
skal vi forstå det, der skete?

”Uden blodsudgydelse kunne der ikke opnås syndsforladelse, og 
de skulle vise deres tro på Kristi blod som den lovede soning ved 
at bringe de førstefødte af deres hjorde som et offer. Derudover 
skulle jordens førstegrøde frembæres for Herren som et takoffer“ 
(Ellen White, Patriarker og Profeter, s. 37).

Abel fulgte Guds forskrifter og bragte et afgrødeoffer i tillæg 
til dyret, som blev ofret som brændoffer, men det nægtede Kain 
at gøre. Han ofrede ikke et dyr, men kun en ”offergave af jordens 
afgrøde“. Det var en åbenlys ulydighedshandling, som stod i mod-
sætning til hans brors holdning. Denne beretning er ofte blevet 
betragtet som et klassisk eksempel på frelse ved tro (Abel og hans 
blodige offer) i modsætning til et forsøg på at opnå frelse ved egne 
gerninger (Kain og hans offer af den afgrøde, han havde dyrket).

Selv om disse ofringer havde åndelig betydning, indeholdt de 
ingen magisk betydning. De var altid kun symboler eller billeder. 
De pegede hen til den Gud, som sørgede for, at synderen ikke kun 
havde det nødvendige til livets opretholdelse, men også kunne få 
frelse.

Læs Mika 6,7 og Es 1,11. På hvilken måde kan vi anvende princip-
pet i disse tekster i vores liv og i vores tilbedelse?
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 1 Mos 4,3-8
 1 Joh 3,12

Til eftertanke

12. APRIL 2022

UGERNINGEN

Hvilken proces førte til, at Kain slog sin bror ihjel? 

Kains reaktion var dobbelt: ”Så blev Kain meget vred og gik med 
sænket hoved“ (1 Mos 4,5). Kains vrede var tilsyneladende rettet 
både mod Gud og Abel. Han var vred på Gud, fordi han mente, at 
han blev uretfærdigt behandlet, og vred på Abel, fordi han var  
misundelig på sin bror. Misundelig på grund af hvad? Kun ofringen? 
Der foregik tydeligvis mere bagved scenen, end der fortælles i disse 
få vers. Men uanset eventuelle andre problemer, så var Kain depri-
meret over, at hans offer ikke blev modtaget.

Guds to spørgsmål i 1 Mos 4,6 hænger sammen med Kains 
tilstand. Læg mærke til, at Gud ikke anklager Kain. Ligesom til 
Adam stillede han spørgsmål, ikke fordi han ikke kendte svarene, 
men fordi han ønskede, at Kain skulle betragte sig selv og dermed 
forstå årsagen til sin egen tilstand. Og som altid forsøger Gud at 
redde sine faldne mennesker, selv når de åbenlyst svigter ham. 
Efter at have stillet disse spørgsmål, rådgiver Gud Kain.

Først af alt formaner Gud Kain til at gøre ”det gode“, til at gøre 
det, der er ret. Det er et kald til anger og til at ændre holdning. 
Gud lover Kain, at han vil blive ”modtaget“ og tilgivet. På en måde 
siger han, at Kain kan blive modtaget af Gud, men det skal gøres 
på Guds betingelser, ikke på Kains egne.

På den anden side siger Gud, at ”hvis du ikke gør det gode, lurer 
synden ved døren. Den vil begære dig, men du skal herske over 
den“ (1 Mos 4,7). Guds råd har åbenbaret syndens årsag, og den 
findes hos Kain selv. Igen rådgiver Gud Kain og forsøger at lede 
ham på den vej, han bør følge.

Guds andet råd handler om den holdning, han skal have til 
denne synd, som lurer ved døren, og som ”begærer dig“. Gud an-
befaler selvkontrol: ”Du skal herske over den.“ Det samme princip 
finder vi hos Jakob, når han forklarer, at ”når man fristes, er det 
ens eget begær, der drager og lokker én“ ( Jak 1,14). Evangeliet tilby-
der os løftet om både tilgivelse af vores synd og sejr over den. (Se 
1 Kor 10,13). Til syvende og sidst havde Kain ingen andre at skyde 
skylden på end sig selv. Og sådan er det vel for de fleste af os.

Tænk ud fra denne historie over menneskenes frihed. Hvorfor 
har Gud valgt ikke at tvinge nogen til at adlyde ham?

TIRSDAG
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 1 Mos 4,9-16

 

 1 Mos 4,14

Til eftertanke

13. APRIL 2022

KAINS STRAF

Hvorfor spørger Gud: ”Hvor er din bror Abel?“ Hvilken sammen-
hæng er der mellem Kains synd og det, at han blev ”fredløs og 
flygtning … på jorden“?

Guds spørgsmål til Kain er et ekko af hans spørgsmål til Adam i 
Eden: ”Hvor er du?“ Dette ekko antyder forbindelsen mellem syn-
den i Eden og Kains synd. Kains synd var en følge af Adams synd.

Men Kain er ikke villig til at indrømme sin synd. Han benægter 
den. Det gjorde Adam ikke, selv om han forsøgte at lægge skylden 
på andre. Kain derimod trodser Gud direkte, og Gud tøver ikke 
med at stille ham ansigt til ansigt med hans ugerning. Da Gud stil-
ler det tredje spørgsmål: ”Hvad er det, du har gjort?“ venter han 
ikke på et svar. Han minder Kain om, at han kender alt, for Abels 
blod råber til ham fra jorden (1 Mos 4,10). Dette er et billede på, at 
Gud kender til drabet og vil reagere på det. Abel er i jorden. Dette 
giver os en direkte forbindelse tilbage til syndefaldet og til, hvad 
Gud havde sagt ville ske med Adam (se 1 Mos 3,19).

Hvilken betydning ligger der i, at Kain siger: ”Jeg må skjule mig 
for dig“?

Det var, fordi jorden havde ”drukket“ Abels blod, at den nu igen 
blev forbandet (1 Mos 4,12). Som en følge deraf bliver Kain dømt til 
at være en flygtning, langt borte fra Gud. Kun da Kain hørte Guds 
dom, erkendte han betydningen af Guds nærhed, for uden den 
frygter han for sit liv. Men selv efter Kains koldblodige drab af sin 
bror og hans efterfølgende trods viser Herren ham barmhjertig-
hed. Og selv om Kain ”forlod Herren“ (1 Mos 4,16), sørgede Gud 
alligevel for en form for beskyttelse for ham. Vi bliver ikke fortalt, 
hvad det ”mærke“ (1 Mos 4,15) bestod af, som Gud satte på Kain, 
men hvad det end var, så blev det udelukkende givet på grund af 
Guds nåde imod ham.

Tænk over udtrykket ”at skjule mig for dig“. Hvad er skjult for 
Guds ansigt? Hvad er den eneste måde, hvorpå vi som syndere 
kan undgå den tragiske situation?

ONSDAG
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 1 Mos 4,17-24

 

Til eftertanke

14. APRIL 2022

MENNESKENES ONDSKAB

Hvilken arv gav Kain til sine efterkommere, og hvordan banede 
hans ugerning vejen for menneskehedens voksende ondskab?

Kains sønnesøn Lemek omtaler Kains ugerning i forhold til sin 
egen. Sammenligningen mellem Kains forbrydelse og Lemeks 
forbrydelse er oplysende. Mens Kain var tavs om sin eneste ned-
skrevne forbrydelse, lader det til, at Lemek pralede af sin og ud-
trykte den i poesi (1 Mos 4,23-24). Mens Kain bad om Guds nåde, 
siges der intet om, at Lemek bad om det. Mens Kain bliver hævnet 
syv gange af Gud, tror Lemek, at han vil blive hævnet syvoghalv-
fjerds gange (se 1 Mos 4,24). Det antyder, at han er meget godt 
klar over sin skyld.

Kain er også monogam (1 Mos 4,17). Lemek introducerer fler-
koneri, for Skriften siger tydeligt, at han ”tog sig to koner“ (1 Mos 
4,19). Denne intensivering og forherligelse af ondskab påvirker 
med sikkerhed den næste generation af kainittere.

Umiddelbart efter omtalen af denne ondskabsfulde episode i 
Kains familie, gengiver den bibelske tekst en ny begivenhed, som 
indleder en anden slægt, der står i modsætning til Kains. ”Adam lå 
igen med sin kone“ (1 Mos 4,25), og resultatet var Sets fødsel. Eva 
giver ham navnet Set for at indikere, at Gud har ”givet en anden 
søn i stedet for Abel“.

Historien bag navnet Set går faktisk forud for Abel. Navnet Set 
er afledt af det hebraiske udsagnsord ’ashit, ”Jeg sætter fjendskab“ 
(1 Mos 3,15), som introducerer profetien om Messias. Den mes-
sianske sæd vil føres videre gennem Sets slægt. Den bibelske tekst 
giver dernæst en optegnelse af den messianske slægtslinje, som 
begynder med Set (1 Mos 5,3) og indbefatter Enok (1 Mos 5,24) og 
Metusalem og ender med Noa (1 Mos 6,8).

Udtrykket ”gudssønnerne“ (1 Mos 6,2) henviser til Sets slægts-
linje, for de er udvalgt til at bevare Guds billede (1 Mos 5,1.4). 
Modsat synes ”menneskedøtrene“ (1 Mos 6,2) at have en negativ 
biklang. Dermed sættes efterkommerne efter dem, der er i Guds 
billede, i kontrast til dem, der er i menneskenes billede. Og det var 
under disse ”menneskedøtres“ indflydelse, at gudssønnerne ”tog 
sig alle de koner, de havde lyst til“ (1 Mos 6,2). Det antyder, hvilken 
forkert retning menneskeheden var på vej hen.

Læs 1 Mos 6,1-5. Hvilket mægtigt vidnesbyrd om syndens øde-
læggende magt! Hvorfor må vi med Guds hjælp gøre alt, vi kan 
for at fjerne synd fra vores liv?

TORSDAG
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15. APRIL 2022

TIL VIDERE STUDIUM

Den gentagne sætning ”Enok vandrede med Gud“ (1 Mos 5,22.24) 
betyder et intimt og dagligt fællesskab med Gud. Enoks person-
lige forhold til Gud var så specielt, at ”Gud havde taget ham bort“ 
(1 Mos 5,24). Dette udtryk er enestående i Adams slægtstavle og 
understøtter ikke tanken om et øjeblikkeligt nyt liv i Paradis efter 
døden for dem, der vandrer med Gud. Læg mærke til, at Noa også 
vandrede med Gud (1 Mos 6,9), og han døde ligesom alle de andre 
mennesker, også Adam og Metusalem. Det er også interessant at 
bemærke, at der ikke gives nogen begrundelse for at retfærdig-
gøre den særlige nåde, Enok blev vist.

”Enok blev en retfærdighedens forkynder, som fortalte menne-
skene, hvad Gud havde åbenbaret for ham. De, der frygtede Her-
ren, opsøgte denne hellige mand for at få del i hans undervisning 
og hans bønner. Han arbejdede også offentligt og bragte Guds 
budskab til alle, der ville lytte til advarslen. Hans anstrengelser 
begrænsedes ikke til Sets børn. I det land, hvor Kain havde forsøgt 
at flygte bort fra Guds ansigt, forkyndte Guds profet de vidunder-
lige syner, han havde set. Han sagde: ‘Se, Herren kommer omgivet 
af sine titusinder af hellige for at holde dom over alle og straffe 
enhver sjæl for alle de ugudelige gerninger, de har begået, og for 
alle de hårde ord, disse ugudelige syndere har talt imod ham’ ( Jud 
14-15)“ (Ellen White, Patriarker og Profeter, s. 44).

1. Hvorfor slog Kain sin bror ihjel? Læs følgende udtalelse af Elie 
Wiesel: ”Hvorfor gjorde han det? Måske ønskede han at for-
blive alene, være enebarn og efter sine forældres død være 
den eneste mand. Alene ligesom Gud og måske alene i Guds 
sted … Kain slog ihjel for at blive Gud … Ethvert menneske, 
som regner sig selv for at være Gud, ender med at myrde 
mennesker“ (Messengers of God: Biblical Portraits and Legends 
(New York: Random House, 1976), s. 58). Det kan være, vi ikke 
myrder nogen. Men kan det være, at vi alligevel genspejler 
Kains holdning?

2. Sammenlign menneskenes livslængde før syndfloden (1 Mos 
5) med patriarkernes. Hvordan kan vi forklare denne forkor-
telse af menneskenes leveår? Hvordan modsiger denne dege-
neration moderne darwinisme?

Spørgsmål
til drøftelse

FREDAG
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