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Tulad ng ipinaliliwanag ng Genesis 1-2 ang pinagmulan ng pisikal na mundo, kasama na ang
sangkatauhan, na nilikha sa wangis ng Diyos, ipinapaliwanag ng Genesis 3-4 ang pinagmulan ng
mundong espiritwal, kasama na si Satanas, na pumili upang mag-alsa laban sa Diyos.

Sa Genesis 4: 1-16, mayroon tayong kwento tungkol sa kapanganakan at buhay ni Kain, ang
unang anak na pinanganak nang pisikal sa mundo, at ang unang anak na tumanggi na
"maipanganak muli."

Si Kain ay ang unang halimbawa ng tao ng isang hindi naniniwala, na, nang humarap sa
kanyang kasalanan ng Diyos Mismo at binigyan ng sapat na oras upang magsisi, tumanggi na
gawin ito, at naging unang itinakwil.
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Ang pamana ng buhay ni Kain ay magpakailanman na nauugnay sa mga sumisira sa pagsamba
sa Diyos sa kanilang sariling mga ideya at samakatuwid ay minarkahan ang daan patungo sa
pagkawasak.

Ang salitang Hebreo na "Kayin" ay nangangahulugang: "Nakakuha / gumawa ako ng isang lalaking-
lalaki sa tulong ng Panginoon!" ( Genesis 4: 1 )

Maaaring naisip ni Eba na ang kanyang anak ay ang "Binhi" na ipinangako ng Diyos - ang Isa na
sa wakas ay durugin ang ulo ni Satanas, na niloko siya.
Si Kain ay ipinanganak na may bawat posibleng kalamangan sa buhay:

Siya ang panganay na Anak nina Adan at Eba at ang unang anak na ipinanganak na pisikal.
Siya ay anak ng mga naniniwalang magulang, at isang naniniwala na kapatid, na pinamuhay ang
kanilang pananampalataya upang makita ni Kain.

Siya ay lumaki sa paningin ng Hardin ng Eden, sa kaalaman ng One True God, at sa kamalayan
ng karanasan ng kanyang magulang kasama ang Diyos sa Hardin.

Nabuhay siya sa kawalan ng kasamaan at sa pagkakaroon ng mabuti - ibig sabihin, walang
tukso para sa kanya na magkasala.
Direkta siyang nakipag-usap sa Diyos nang hindi bababa sa dalawang beses, at gayon pa man
ay tumalikod siya sa biyaya ng Diyos at nawala ang walang hanggang mga pagpapala ng Diyos:
Siya ay naging isang katakut-takot.

Ang isang itinakwil ay isang taong labis na napahamak sa moral ay
tinanggihan sila ng Diyos na walang pag-asa ng walang hanggang

kaligtasan. 
 ( Roma 1: 18-32 )

Mayroong pitong mga hakbang sa kahabaan ng "daan patungo sa reprobation"! Ang karatula sa
pasukan ay mababasa: "ANG PARAAN NG CAIN!"

1. Ang Pagmamalaki ni Kain laban sa Diyos - Genesis 4: 3-5 - "Si
Kain ay nagdala ng bunga ng lupa na handog sa Panginoon!"
Pagdating sa ating pagsamba sa Diyos mayroon lamang dalawang posibilidad:  

Sinasamba namin ang totoo at buhay na Diyos sa aming pamamaraan, na hindi katanggap-
tanggap sa Diyos, at pagsumpa sa mga gumagawa nito.
Sinasamba namin ang totoo at buhay na Diyos sa Kanyang pamamaraan, na katanggap-tanggap
sa Diyos, at isang pagpapala sa mga gumagawa nito!

Para sa layunin ng plano ng katubusan ng Diyos na tumawag sa isang tao na sasamba sa Kanya
at sa Kanya lamang - sa Espiritu at sa katotohanan.
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Ang pangunahing wakas ng tao ay upang luwalhatiin ang Diyos at tangkilikin Siya
magpakailanman. (Westminster Shorter Catechism)

Sina Kain at Abel ay nagdala ng kani-kanilang mga alay sa harap ng Panginoon tulad ng itinuro sa
kanila ng Diyos at ng kanilang mga magulang.

Ang Diyos ay may paggalang sa pagnanasa ni Abel na sumamba sa Kanya, bilang katibayan ng
kanyang pag-alay ng isang hain na hayop.
Ang Diyos ay walang respeto sa pagnanasa ni Kain na sumamba sa Kanya, bilang mga
ebidensya sa pamamagitan ng kanyang pag-alay ng mga bunga ng lupa.

Nakita ng Diyos si Abel na dumarating sa harap Niya bilang isang nagsisising makasalanan na
nangangailangan ng isang Tagapagligtas, nagpapasalamat sa Diyos sa pagtanggap ng hain ng
hayop bilang isang kapalit ng kanyang sariling buhay.
Nakita ng Diyos si Kain na dumarating sa harap Niya bilang isang mayabang na makasalanan na
inakalang siya ay sapat na mabuti upang tumayo sa harap ng isang Banal na Diyos, sapagkat
hindi siya nakagawa ng kasalanan na karapat-dapat sa kamatayan.

Ang puso ni Kain ay hindi tama sa Diyos; samakatuwid, ang kanyang alay ay hindi katanggap-
tanggap sa Diyos, at samakatuwid ay hindi rin ang kanyang pagsamba sa Diyos.

2. Ang Kritika ni Kain sa Mga Hinihiling ng Diyos - Genesis 4:
5 - "Si Kain ay labis na nagalit, at ang kanyang mukha ay
nabuwal."
Si Kain ay "nag-apoy sa galit" laban sa Diyos sa pagtanggi sa kanyang handog at siya ay naiinggit
kay Abel, sapagkat tinanggap ng Diyos ang kanyang alay.

Yaong mga hindi matuwid o mapagmataas sa sarili ay kritikal sa mga totoong matuwid sapagkat
yaong mga totoong matuwid kay Cristo ay nagdudulot ng pagkondena sa mga taong hindi
matuwid o nakakamatuwid sa sarili.
Iniisip nila na sila ay "sapat na mabuti" upang maging katanggap-tanggap sa Diyos hangga't ang
kanilang "mabubuting gawa" ay balanse sa kanilang "masasamang gawa," at ilalabas nila ang
kanilang galit sa mga naglakas-loob na hatulan ang kanilang pag-uugali.

3. Ang Pagtanggi ni Kain sa Babala ng Diyos - Genesis 4:
7 - “ Kung gumawa ka ng mabuti, hindi ka ba tatanggapin, at
kung hindi ka gagawa ng mabuti, ang kasalanan ay namamalagi
sa pintuan, at sa iyo ay ang kanyang pagnanasa, at ikaw ang
mamamahala sa kanya. "
   Ang Diyos, Mismo ang siyang unang mangangaral, pastor, o ebanghelista, na nagtanong kay Kain
na suriin ang kanyang sariling buhay ayon sa Salita ng Diyos at tingnan ang wakas na resulta ng
kanyang mga pagpipilian sa buhay.

Ang Diyos, Mismo, ay tumawag kay Kain upang magtapat at magsisi.
Kung magsisisi si Kain sa kanyang kasalanan, aalisin ng Diyos ang galit at kapaitan mula sa
kanyang puso at pupunuin siya ng Kanyang kagalakan!
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Kung hindi magsisisi si Kain, ang kanyang galit ay magbubuntis at maglalabas ng kasalanan
laban sa kanyang kapatid, at mabubuhay siya sa natitirang bahagi ng kanyang buhay sa isang
palaging labanan sa kapangyarihan ng kasalanan.

4. Ang Galit ni Kain laban kay Abel - Genesis 4: 8 - "Si Kain ay
nakipag-usap kay Abel na kanyang kapatid: at nang sila ay nasa
parang, si Kain ay tumindig laban kay Abel na kanyang kapatid,
at pinatay siya."

Sa Hebrew, ang talata 8 ay "binibigyang diin" - Si Kain ay tumindig laban sa kanyang sariling
kapatid - ang kanyang sariling kamag-anak sa dugo.
Napagpasyahan ni Kain na hindi niya kailangan ang Diyos, o kapatawaran ng Diyos, o ang
katuwiran ng Diyos - mahal niya ang kanyang sarili, ang kanyang kasalanan, at ang kanyang
pamumuhay, at protektahan niya ito, kahit na papatayin niya ang kanyang kapatid.

5 . Pagtanggi ni Kain na Magsisi - Genesis 4: 9 - "Ako ba ang
tagapag-alaga ng aking kapatid?"

Nang harapin ng Diyos si Kain sa pagpatay sa kanyang kapatid, sa halip na aminin ito, aminin
ito, at magsisi tungkol dito, nagsinungaling siya sa Diyos upang magtakip para sa kanyang mga
kasalanan.

Ang puso ni Kain ay puspos ng paghihimagsik na tinatakan siya ng Diyos sa "pagtatakwil" -
ibinukod mula sa "mga hinirang," at iniwan sa kanilang nahulog na kalikasan upang tuluyan na
mapahamak.

6. Ang Pag-alis ni Kain mula sa Pagdating ng Diyos - Genesis 4:
11-12 - " Ikaw ay magiging isang takas at palaboy sa lupa."

Bersikulo 12 - Isinumpa ng Diyos ang lupa kung saan pinaghirapan ni Kain upang makabuo ng
isang ani - ito ay "patay" sa kanya.
Talatang 12 - Si Kain ay hindi kailanman tatahimik o kahit na maglipat-lipat sa isang tolda at
pamilya - siya ay magiging isang palaboy sa lahat ng mga kalalakihan na walang lugar na
tatawagin sa bahay - siya ay dapat na isang "nawala" na tao.

7. Ang Paglaban ni Kain laban sa Diyos - Genesis 4:16 - "Si Kain
ay lumabas mula sa harapan ng Panginoon, at tumira sa lupain
ng Nod, sa silangan ng Eden."

Nabuhay si Kain sa mga araw ng kanyang buhay sa lupain ng Nod.

Gayunpaman, ang mga lalaking may parehong mapaghimagsik na kalikasan laban sa Diyos ay
makakapasok sa simbahan sa mga huling araw.
"Sapagka't may ilang lalaking lumusot na hindi sinasadya, na dating itinakda sa pagkondena na
ito, mga taong hindi makadiyos, na ginagawang kabastusan ang biyaya ng ating Diyos, at
tinatanggihan ang nag-iisang Panginoong Diyos, at ang ating Panginoong Jesucristo." Judas 1: 4
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