Ang Tanda ni Cain
Genesis 4:1-15
ng unang dalawang anak nina Adan at Eva ay lubhang magkaiba ang
likas at ugali. Hilig ni Cain ang magsaka at magtayo, samantalang si
Abel ay laging nasa mga gulod at kaparangang kasama ang kanyang
alagang mga hayop.
Nang pumasok ang kasalanan sa sanlibutan bunga ng pagsuway ng magasawa, ang Dios ay nagtatag ng isang paraan ng paghahandog at ipinaliwanag sa
kanila na kung walang pagtulo ng dugo ay walang kapatawaran para sa kasalanan
(Sa Mga Hebreo 9:22). Sinabi rin ng Dios na ang mga paghahandog ay nagtuturo
sa hinaharap na panahon na ang Panginoon ay
magiging tao at mamamatay na isang Kordero ng Dios
para sa kasalanan ng sanlibutan. Si Abel ay matapat na
naghandog ng batang tupa na sakripisyo para sa kanyang
mga kasalanan, ngunit si Cain ay may kaisipang hindi
kailangang lubos na sundin ang utos ng Dios. Sapat na
sa kanya na maghandog at surnamba sa Dios at hindi
mahalag ang mga detalye nito. Kaya siya ay nag-alay ng
bunga ng kanyang sariling gawa, mga ani mula sa bukid.
May galit ng panibugho nang nakita ni Cain ang apoy na
mula sa langit na sumunog sa hain ni Abel, ngunit ang
kanyang handog ay naiwang hindi nagagalaw. Magiliw
na nakiusap ang Panginoon na siya’y maging mababangloob at sumunod ngunit siya’y matigas sa kanyang
paghihimagsik. Maging si Abel ay malumanay na
nakipagkatuwiran sa kanyang nakatatandang kapatid
ngunit ito’y lalong nag-ulol sa galit. At nang nagbalik
ang kanyang hinahon, ang duguang katawan ni Abel ay
nakahandusay nang walang buhay sa kanyang paanan.
Isinumpa ng Dios si Cain, at nang siya ay nagreklamo ukol sa hatol ay nilagyan
siya ng tanda ng Panginoon, baka sakaling ang mga susunod na lahi ay
maghiganti para sa unang homisidyong ito.
Ang aklat ng Apokalipsis ay nagsasabi na sa mga huling araw ay magkakaroon
ng tunggalian ang mga Kristiyano kung paano at kailan sasamba. Di magtatagal
at ang bawat isa ay makikilala sa pamamagitan ng tanda ng Dios o tatak ng
hayop.
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