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Чудите се как така братоубиецът Каин се е страхувал да не бъде убит, след като по това 

време на света нямало никого. „От кого се е страхувал Каин? - питате Вие. - Имало двама 

братя, единият убил другия и убиецът останал сам в света. Кой тогава би могъл да го 

убие?" Но спомнете си, че преди всичко са били живи техните родители, Адам и Ева. 

Нима бащата не е могъл да отмъсти за своя праведен син Авел? След това на Адам се 

родил и трети син, Сит. Сит родил Енос, Енос родил Каинан, Каинан -Малелеил, 

Малелеил родил синове и дъщери, между които и Иаред, който също родил синове и 

дъщери, между които и Енох, а Енох родил Мату-сал и други синове и дъщери. Матусал 

родил Ламех, Ламех родил Ной и други синове и дъщери. Как тогава да не е имало кой да 

убие убиеца Каин? И как да не е имало от кого да се страхува? А и самият Каин е имал 

потомство. Каин родил Енох, Енох родил Гаидад, Гаидад родил Малелеил, Малелеил - 

Матусал, Матусал - Ламех, Ламех - Иавал и Товел. Тук се изброяват само мъжете, като 

носители на живота и продължители на рода, а жените не са споменати, но несъмнено 

Каин е имал и женско потомство. А в онези времена хората са живели по няколкостотин 

години. Старостта им тогава се доближавала до хиляда години, така както нашата сега до 

сто. Каин, живеейки няколкостотин години, доживял да види едно цяло племе от мъже и 

жени, произлязло отчасти от Адам, отчасти от Сит и отчасти от самия него. Имало е 

следователно кой да го убие и от кого да се страхува за своя живот. Но Творецът не 

позволил на никого да убие Каин, а за наказание го обрекъл на страх от всекиго в 

продължение на стотици години. Заслужено наказание за първото братоубийство и ясно 

предупреждение за братоубийците от всички времена. 

Има още една причина Каин да не бъде убит. По онова време, поради липсата на 

писменост, не е било възможно да се запази за потомството писмено свидетелство за 

Каиновото престъпление. Следователно трябвало е Каин да живее стотици години, 

докато израснат новите поколения и той сам да свидетелства пред тях за своето 

престъпление и наказание. 

Похвално е за Вас, че наред с ежедневната си работа и задължения се занимавате и 

с четене на Светото Писание, тази Книга на живота, в която ясно са очертани пътищата 

на правдата и неправдата, на спасението и гибелта. Който презира тази Книга, презира 

собствения си живот. 

Мир Вам и спасение от Господа! 

 

 


