
KAINS VEJ 
 
”Ve dem! De er slået ind på Kains vej...” (Judas’ Brev 1:11) 
 
Hurtigt, hvad ved du på stående fod om følgende tre personer: Kain, Bileam og Kora? Mange – nok de fleste – folk 
ville tøve og have en svag hukommelse om disse tre personer fra det Gamle Testamente, men ville ikke kunne 
udpege dem i en identifikations-parade. Alligevel forventede Judas ved at bruge disse tre som eksempler, at 
kristne ville kunne huske historien om hver enkelt og se, hvordan de tjener som uheldige eksempler, som man kan 
tage ved lære af. 
 
Et af disse tre eksempler er manden Kain – måske den bedst kendte af de tre nævnte mænd i Judas’ Brev 1:11. 
Judas advarer os imod ”Kains vej”. Kains historie findes i 1.Mosebog 4. Der ser vi, at hver af Adam og Evas 
sønner bragte et offer til Herren. Kain (som var landmand) bragte et offer fra sin høst. Abel (som var hyrde) bragte 
et offer fra sine flokke. Gud accepterede Abels offer, men ikke Kains. 
 
Mange tror, at da Abel bragte et blodoffer og Kain et kornoffer, så var forskellen mellem de to ofre det ofrende 
blod. Men den virkelige forskel mellem de to var tro og vantro. 
 
Hebræerbrevet 11:4 gør dette klart: ”I tro frembar Abel Gud et rigere offer end Kain, og derved blev det bevidnet, 
at han var retfærdig; det vidnesbyrd gav Gud ham for hans offergaver, og i kraft af troen taler han endnu, skønt 
han er død. ” 
 
Kains offer var sikkert mere tilfredsstillende for sanserne end liget af et dødt lam. Men hans offer blev frembragt 
uden tro, og derfor var det uacceptabelt i Guds øjne. Du kan give alt, hvad du har, til Gud – eller alt, hvad du er, 
men du er nødt til at give det i tro. 
 
1.Mosebog 4:5 fortæller, at efter Gud havde afslået hans offer, var Kain meget vred, og hele hans attitude 
ændrede sig. Han blev vred, fordi han vidste, at Gud afslog ham. I et raserianfald slog Kain Abel ihjel, og derefter 
løj han om det overfor Gud. 1.Johannes’ Brev 3:12 fortæller os, at Kain myrdede sin bror, fordi Abels gerninger var 
retfærdige (ved tro), mens Kains egne gerninger var onde. Det var ikke gerninger, Kain manglede, men tro. 
 
Bemærk den betegnelse, Judas bruger: ”Kains vej.” Det Judas siger, er, at Kain er et typisk eksempel på en vej, 
som visse mennesker vælger at følge. Det er vantroens og den tomme religions vej, som leder til jalousi, 
forfølgelse af de virkelig gudfrygtige, og med tiden til drabelig vrede. 
 
Der er ingen større forbandelse på jorden end tom, indholdsløs religion. Vi må altid være på vagt overfor dem, der 
”i det ydre har gudsfrygt, men fornægter dens kraft” (2.Timotheus 3:5). Ikke underligt, at Paulus tilføjede, ”hold dig 
fra dem!” Vi må sikre os, at vores egen tro ikke blot er et spørgsmål om overholde nogle få ritualer udadtil, men at 
den har rod i en ægte, personlig oplevelse af Jesus. Vi kan ikke være tilfredse med billedet af en kristen, men vi 
må stræbe mod virkeligheden. 
 
Mange kristne er dødbange for ”sekulær humanisme” eller ateisme eller verden. Men død religion er langt mere 
farlig og sender langt flere i helvede end noget andet. Igennem århundrede taler Kain til os om denne farlige vej af 
falsk religion. Lytter du? 
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