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Małe studium biblijne

KAIN I ABEL 
1 Mż 4,1-16

BRACIA KAIN i ABEL
Ewa, a później i każda Izrælitka, cieszyła się 

z narodzin syna. Być może, chodziło tutaj o na-
dzieję związaną z narodzeniem Tego, który miał 
szatanowi zeteć głowę.

Słowo „Kain”, opró 1 Mż 4, jest jesze użyte  
4 Mż 24,21-22, Sędziów 4,11, Judy w.11, Hbr 11,4, 
1 J 3,12. Imię to  oznaa dzidę, a w języku akkadyj-
skim oznaa kowala. Kain był rolnikiem.

Imię „Abel”, opró 1 Mż 4 występuje w Hbr 
11,4 i oznaa  tchnienie, nicość, pemijanie lub też 
pastwisko, błonie, pustkę, ość. Tę nicość i pe-
mijanie ukazują nam dalsze jego losy. Filon z Alek-
sandrii uważał, że oznaa ono smutek, żałobę. Był 
on pasteem drobnego bydła, yli owiec i kóz.

Bracia, Kain rolnik i Abel paste owiec dali po-
ątek zróżnicowanym zawodom.

OFIARA
Autor opisu nie podaje nam szegółów ofiaro-

wania, nie mówi, jak pebiegało składanie ofiary 
ani nie womina nic o oau. Podaje jedynie, że 
Kain złożył ofiarę Bogu z plonów rolnych, a Abel 
z pierworodnych swojej tody i z ich tłuszu. 
Informacja ta jakby sugeruje, że ofiara Abla była 
lepsza, „tłuściejsza”. Tekst nie podaje nam także 
bezpośredniej odpowiedzi na pytanie, jakim o-
sobem bracia poznali, że Bóg pyjął ofiarę Abla 
a oducił ofiarę Kaina. Prawdopodobnie bracia 
poznali to po późniejszych skutkach. Stwórca za-
pewne błogosławił, yli szęścił Ablowi w ho-
dowli tody, odmówił zaś tego Kainowi w jego 
plonach z ziemi. W Biblii znajdujemy wiele miejsc, 
w których pomyślność ziemska, doesna jest wy-
nikiem Bożego Błogosławieństwa, „łaskawego 
ojenia” Boga na łowieka (24,21;39,23). 

Bóg swoją łaskę okazał Ablowi, 
a nie Kainowi. Od razu stawiamy pytanie: dla-
ego? Bóg jest Bogiem suwerennym, yli niko-
mu niepodległym. Nikt nie może Go pekupić 
bądź też zmusić do pyjęcia ofiary, obdaenia 
łaską, błogosławieństwem. On sam o tym mówi 
w 2 Mż,33,19 „...zmiłuję się, nad kim się zmiłuję, 
i zlituję się nad kim się zlituję.” 

Zwróćmy uwagę na to, że Bóg najpierw wej-
ał na osobę, a dopiero później na składany dar. 
Czy patył On na aparycję, wygląd składającego 
dar? Bóg zawsze paty na serce łowieka, na jego 

intencje. Bóg pyjął ofiarę Abla dla jego wiary, 
rawiedliwości, jak nam sugeruje Hbr 11,4 „pez 
wiarę złożył Abel Bogu waościowszą oarę 
niż Kain, dzięki emu otymał świadectwo, że 
jest rawiedliwy, gdyż Bóg pyznał się do jego 
darów, i pez nią jesze po śmierci pemawia.” 
Ofiara krwi Abla por. Mt 23,35, Łk 11,5 jest zapo-
wiedzią, typem ofiary Jezusa Chrystusa. Jezus 
w Mt 23,35 w słowach kierowanych do uonych 
w Piśmie, obłudników powiada: „aby obciążyła 
was cała rawiedliwa krew, pelana na ziemi 
– od krwi rawiedliwego Abla aż do krwi Zacha-
riasza, syna Barachiaszowego, którego zabiliście 
między świątynią a oaem.”

Powód oducenia ofiary Kaina Bóg podaje 
nam w wierszu 7 „(twoje oblie) byłoby pogod-
ne, gdybyś ynił dobe.” Sugeruje nam, że jego 
serce było skłonne do zła. Widzimy to zaraz po 
uświadomieniu sobie pez Kaina, że Bóg oducił 
jego ofiarę. Zamiast zastanowić się nad powodem 
oducenia jego ofiary, obraził się na Boga i roz-
gniewał, a jego oblie zdradzało to, co w nim 
tkwiło - zazdrość, nienawiść, skłonność do zła. 
Potrafimy pecież po mimice, gestach ocenić stan 
ducha pechodzącej osoby. Rozróżniamy zdener-
wowanie, wściekłość, troskę, perażenie, radość 
y też zadowolenie. Zasępione oblie Kaina to nie 
tylko smutek, ale i zazdrość, wściekłość, a nawet 
i obrażenie się na Boga i zerwanie kontaktu z Nim. 
Bóg doskonale widział duchowe wnęte Kaina, 
zerwanie kontaktu i obrazę, dlatego zachęcał Ka-
ina z ojcowską troską do podjęcia kontaktu oraz, 
z miłości i troski o Kaina, ostegał i upominał go: 
„i ekł Pan do Kaina: emu się gniewasz i emu 

Oara Kaina i Abla, Mariotto Albeinelli, ok. 1514r.
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się zasępiło twoje oblie? Wszak byłoby pogod-
ne, gdybyś ynił dobe, a jeśli nie będziesz y-
nił dobe, u dwi yha gech. Kusi cię, le ty 
masz nad nim panować”(w. 6-7)

Uważam, że w słowach tych odnajdujemy po-
wód, dla którego Bóg nie pyjął jego ofiary, bo 
Kain źle postępował. Jakość postępowania wg 
1 Mż 4,7 uwidania się. Postępujący dobe, 
miłujący Boga i bliźniego ma pogodne oblie, 
w peciwieństwie do źle postępującego. Słowa 
te świadą też i o tym, że chociaż  Bóg oducił 
ofiarę Kaina, to jednak nie oducił samego Kaina, 
którego ostega ped złem. Niezapanowanie nad 
złymi emocjami prowadzi do niebezpieeństwa, 
do złych słów, zamiarów, a w rezultacie i ynów. 
Gniew, nienawiść, zazdrość otwierają dwi szata-
nowi i jego owocom gechom. Bóg chciał zachęcić 
Kaina do pokuty, do nawrócenia, do zmiany sys-
temu waości, do myślenia zgodnego z Bogiem, 
myślenia opaego na miłości. Tak jak Kain, tak 
też każdy łowiek ma do ynienia z własnymi 
emocjami i stoi w obliu gechu. Bóg 
każdego zachęca do zapanowania nad 
gechem pez Jezusa Chrystusa, który 
oparł się szatanowi i pokonał go. Jego 
mocą każdy może peciwstawić się wła-
snym pożądliwościom, emocjom.

BRATOBÓJSTWO
Kain, mimo osteżenia, nie opanował 

swoich żądz i zaproponował bratu: ”wyjdź-
my na pole!” Określenie ”wyjdźmy na 
pole!” oznaa wyjście na pustkowie, 
w miejsce, gdzie nie ma świadków, 
któy by słyszeli i widzieli to, co 
się będzie działo. Słowa te świadą 
o premedytacji działania Kaina, o pod-
jętej decyzji – zabiję Abla, bo jego ofiarę 
Bóg pyjął, bo jemu wiedzie się lepiej. 
Zamiar uniknięcia obecności ewentu-
alnych świadków wydaeń świady 
o tym, że ziemia była zamieszkana. Po-
świada to także i później otymane 
znamię.

Kain podniósł rękę na swego brata 
i zabił go. Jednak, mimo wyjścia w pole, 
na pustkowie ktoś to słyszał i widział! Jest 
oskarżyciel! Jest nim głos krwi Abla, która 
z ziemi woła do Boga (w. 10). Bóg to wi-
dział i słyszał. Natychmiast rozpoął  pe-
słuchanie Kaina i zadał pytanie: „Gdzie 
jest brat twój Abel?”. Była to ostatnia 
szansa do uznania swojej winy, do py-
znania się do popełnienia złego ynu. 
Niestety, niewykoystana. Pesłuchi-

wany myślał, że skoro nie było świadków, to może 
kłamać i oszukiwać Boga. Zuchwale, arogancko 
i bezelnie zapea swojej winie, mówiąc : „nie 
wiem. Czyż jestem stróżem brata mego?” Boga, 
jak myślał Kain i wielu także dzisiaj myśli, nie da 
się oszukać. Bóg widzi, słyszy i reaguje. Pekona-
li się później o tym m.in. Dawid, Achab (2 Sm 12, 
1 Krl 21). Także i dzisiaj Bóg pokazuje, że nie można 
go ani oszukać, ani oślepić „świecidełkami” nie-
szerych ofiar, modlitw, kłamstw. Bóg, który jest 
dawcą życia, jest jego Panem i tylko On ma nad 
nim władzę. Nie wolno nikomu go odbierać. Bóg 
Kainowi ogłosił wyrok: „Bądź więc teraz peklę-
ty na ziemi”. Było to pierwsze pekleństwo Boże, 
jakie wypowiedział do ludzi. Kain wprawdzie 
zasłużył na śmierć, ale jego kara będzie inna - bę-
dzie to życie tułaa na ziemi, która nie będzie mu 
chciała dać pożywienia. Staje się banitą. Na żadnej 
ziemi nie będzie „u siebie” i nie zrealizuje się jako 
rolnik. Oddalił się na wschód, osiedlił się i zbudo-
wał miasto (4,17).

Kain i Abel, Giovanni Domenico Fereetti, 1740r.
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Kain otymał znamię, które nie było znakiem 
pekleństwa, le łaski, bo nie pozwalała nikomu 
go zabić. Nie wiemy, na ym polegał ten znak 
i jak wyglądał. Może chodziło o znak pynależ-
ności klanowej, może o miejsce azylu, schronienia. 
Kto zabiłby Kaina, poniósłby „pełną karę”, bo tak 
należy rozumieć „siedmiokrotną pomstę”. Kain od-
szedł do ziemi Nod, na wschód od Edenu, co sym-
bolinie oznaa „błądzić”.

Jak wynika ze słów Kaina: „Wtedy ekł Kain 
do Pana: Zbyt wielka jest wina moja, by można 
mi ją odpuścić. Oto dziś wypędzasz mnie z tej zie-
mi i muszę ukryć się ped obliem twoim. Będę 
tułaem i wędrowcem na ziemi, a każdy, kto 
mnie otka, zabije mnie. I ekł Pan do niego: 
Nie! Ktokolwiek by zabił Kaina, siedmiokrotną 
pomstę poniesie. Położył też Pan na Kainie znak, 
aby go nikt nie zabijał, kto go otka.” W powyż-
szych słowach dostegamy Kainowe naekanie 
na ciężar swojej kary i użalanie się nad sobą. Boi 
się konsekwencji kary. Ma świadomość tego, że 
jeżeli on zabił, to i jego także ktoś może zabić. Być 
może poznał swój gech i żałował swego złego 
ynu. Prawdopodobnie był świadomy słuszności 
kary nałożonej na niego, gdyż choć naekał na jej 
ciężar, to jednak nie protestował.

Sama zaś zbrodnia morderstwa została zakaza-
na 1Mż 9,6.

NAUKA  TEJ  HISTORII
Historia Kaina i Abla ukazuje nam skutki ge-

chu pierworodnego. Gech buy teraz relacje nie 
tylko na linii łowiek – Bóg, ale także na linii 
łowiek – łowiek. Bóg, który kocha łowieka, 
ostega Kaina ped atakami szatana. Człowiek, 
Kain, znów ignoruje Słowo Boga, daje się opano-
wać szatanowi i zostaje opanowany pez zazdrość, 
nienawiść, gniew, które prowadzą do zabójstwa. 

Abel, w peciwieństwie do Kaina, symboli-
zującego brak miłości (1 J 3,12 ), pozostaje typem 

wewnętnej prawości, wiary, która wiedzie do 
rawiedliwości. Dlatego też, choć umarł, mówi 
nadal (Hbr 11,4). Abel reprezentuje rawiedliwe-
go, którego Bóg sobie upodobał. Niegodny yha 
na rawiedliwego, aby go zdobyć (Ps 10,6-11). 
Jest to powszechne zjawisko, także i dzisiaj, a krew 
rawiedliwych rozlana od poątków wieków 
woła do Boga z ziemi, domagając się rawiedli-
wości – 1 Mż 4,10. 

To zjawisko znajduje swoje zastosowanie także 
w pypadku Jezusa. On rawiedliwy ( Dz 3, 14), 
został wydany na śmierć (Mt 23,35). Odpowie-
dzialność za śmierć Jezusa oywa nie tylko 
na pywódcach żydowskich, ale rozciąga się na 
wszystkich ludzi, bo wszędzie znajdują się niewin-
ni uśmiercani. Ich krew woła o pomstę Ob. 16,6; 
18,24. Razem z krwią wołającą o pomstę wystę-
puje oyszająca krew Jezusa Chrystusa, dająca 
odpuszenie gechów i życie wiene tym, któy 
pokutują i wieą.

Socjologowie w opowiadaniu o Kainie i Ablu 
dostegają rywalizację między koowniymi 
pasteami a osiadłymi rolnikami. 
Osiadły tryb życia, miasto, uważa-
no za symbol odejścia od obyaju, 
pobożności, co widzimy w postę-
powaniu Kaina.

ks. Andej Mendrok

Literatura:
Ks. dr Stanisław Łach. Księga Rodzaju. Pallotinum. 
Poznań 1962
Ks. Janusz Lemański. Księga Rodzaju. Tom I/ęść 1. 
Edycja Świętego Pawła. Częstochowa 2013
Michał Klinger. Tajemnica Kaina. ChAT. Warszawa 
1981
Religia. Encyklopedia. PWN
Encyklopedia Katolicka. Towaystwo Naukowe KUL 
Lublin

R  e  k  l  a  m  a

TRANSPORT 
      CIĘŻKI
           ROBOTY 
                ZIEMNE 
                    WYKOPY

inż. Ryszard Stanclik
ul. Kolonia Górna 146

43-384 Jawoe
601 284 451  lub  (033) 817 20 82

Adam Szugiel
43-386 Świętoszówka 136

tel.    693 034 142

INSTALACJE 
ELEKTRYCZNE

R  e  k  l  a  m  a


