Moșteniri paterne
Gen. 4:17-26
Introducere
-

Ziua tatălui în Romînia

-

Influența specială a taților asupra urmaților: statistici. Fiecare tată lasă ceva important în urma sa.

-

Focalizarea textului asupra câtorva personaje paterne (patriarhi ai omenirii), respectiv ceea ce ei au lăsat
urmașilor lor

I.

Moșteniri nedorite: moștenirile lăsate de Adam, Cain și Lameh
a. Moștenirea generală, primită de la Adam (transmisă tuturor oamenilor)
b. Moștenirea particulară: faptelor noastre
i. Apucăturile violente ale lui Cain transmise (multiplicat) către Lameh (v. 24)
ii. Bigamia lui Lameh (v. 19) transmisă în istorie ca ʻredefinireʼ a familiei (poligamie, tendințe
recente)

II.

Moșteniri bune, dar insuficiente: moștenirile lăsate de Iabal, Iubal și Tubal-Cain
a. Moștenirea lăsată de Iabal: tatăl păstorilor, agricultorilor – lasă în urma lui resurse și deprinderi
economice/materiale
b. Moștenirea lăsată de Iubal: tatăl muzicienilor (instrumente cu coarde și de suflat; orchestră și fanfară) –
lasă în urma lui abilități artistice
c. Moștenirea lăsată de Tubal-Cain: tatăl metalurgilor (unelte pt război și agricultură) – lasă în urma sa
deprinderi industriale
d. Cain însuși oferise un model în acest sens: o cetate care să poarte numele fiului Său Enoh (diferit de Enoh
din Gen. 5)
e. Limitările acestor moșteniri:
i. Apartenența la o spiță viciată (Adam, Cain), fără nici o cale de ieșire
ii. Fuga/munca continuă și fără finalitate - ca cetatea Enoh, pe care Cain ʻa începutʼ să o
construiască, dar nu știm dacă a finalizat-o vreodată

III.

Moștenirea ideală: moștenirea lăsată de Set
a. O viață nouă: Set în locul lui Abel (cel care oferă urmașilor un început nou trebuie să fie el însuși un om
nou)
b. O familie nouă (v. 25b) – familia care avea să Îl includă pe Fiul lui Dumnezeu și care cuprinde astăzi
poporul lui Dumnezeu
c. O relație nouă (v. 26b): relația personală cu Dumnezeu, cu care începe istoria binecuvântării

IV.

Alegeri privitoare la moșteniri
a. Nu poți alege ce ți-au lăsat alții ca moștenire
b. Poți alege ce faci cu ce ai primit
c. Poți alege ce lași altora după tine
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