
Geneza 4 – Două jertfe !
• JERTFA: Geneza 4:1 De ce jertfa lui Abel a fost mai bună decât cea a lui Cain? 
• Jertfa adusă de cei doi fraţi era o jertfă pentru păcat. Ambii fraţi erau păcătoşi.
• Abel ascultă şi conştientizează că fără vărsare de sânge nu este iertare. Evrei 9.22
• Jertfa era una de iertare, pentru păcat, dar inima lui era neregenerată. Cain iubeşte

păcatul, ţine la el, îl iubeşte. Să privim cum scrie: ’’Dumnezeu a privit la Abel şi la jertfa
lui’’, mai întâi priveşte la om, după care priveşte la jertfa lui. Nu pot aduce jertfa dacă 
sunt murdar. Lasă darul la altar şi du-te.... Cain este nemântuit, dar aduce şi el jertfă. 

• Cain aduce ce jertfă vrea el, şi cum vrea el ; acesta indică un act de rebeliune.
• Conştiinţa lui Cain îi spunea asta, dar el nu vrea să se schimbe. 
• Aici în text ni se prezintă prima religie falsă:’’să aduci lui Dumnezeu jertfă, dar tu să nu 

te schimbi’’. Este ceva de genul:’’eu mi-am făcut datoria, Dumnezeu să şi-o facă pe-a 
Lui’’. De aici se trasează o cale pe care o vedem şi astăzi. Iuda 11-14. 

• Dumnezeu îl trage la judecată pe Cain, iar el se răzbună pe cel care îl consideră mai slab, 
vulnerabil. La fel este şi astăzi:’’fiul roabei va prigoni pe fiul femeii slobode’’. Abel nu se 
împotriveşte.’’ De la altar la crimă!

• Abel este copil al lui Dumnezeu şi aduce jertfă, ceea ce este normal şi bine primit.
• Evrei 11:4; Evrei 12:24.
• Sângele lui Abel cerea din pământ răzbunare, dar sângele Lui Hristos strigă din cer : 

Iertare !
Jertfa lui Abel a fost mai bună, pentru că a fost o jertfă care avea putere să ierte pe cel ce se 

pocăia, era deci o jertfă autentică.
CE FEL DE JERTFĂ ADUCI ASTĂZI? DUMNEZEU SE UITĂ LA TINE ŞI LA JERTFĂ !


