Lekcja 1 na 2. kwietnia 2022

Dwa pierwsze rozdziały Biblii opowiadają o stworzeniu człowieka
i jego środowiska naturalnego. Pomagają nam również zrozumieć
powód, dla którego zostaliśmy stworzeni: aby żyć szczęśliwie na
zawsze z naszym Stwórcą.
Nie jest to relacja naukowa, ponieważ nie jesteśmy gotowi
(nawet dziś, w XXI wieku) zrozumieć procesu stworzenia.
Jest to prosty i poetycki opis, abyśmy mogli zrozumieć nasze
pochodzenie. Jesteśmy koroną stworzenia, doskonałymi istotami
stworzonymi przez Boga, a nie dziełem przypadku.
Na początku... Bóg

Dzieło Boga:
Doskonałe Stworzenie
Doskonały czas

Doskonała ludzkość
Dary od Boga

Oba opisy stworzenia przedstawiają Boga na dwa różne sposoby:

Księga Rodzaju 1,1-2,3
przedstawia potężnego Boga

On stwarza, po prostu swoim
głosem. Jego wielka moc
motywuje nas do chwalenia
Go i oddawania Mu czci
(Psalm 95,3-6)

Księga Rodzaju 2,4-25
przedstawia Boga bliskiego

On przygotował dla nas dom i
ukształtował nas swoimi
własnymi rękami. Troszczy się
o nasze szczęście i uczy nas jak
żyć

Dziś jesteśmy
oddzieleni od Boga z
powodu grzechu.
Jednak wciąż
możemy doceniać
Jego moc i bliskość.
Możemy się radować
wspaniałą i
umiłowaną
obecnością Boga w
naszym życiu.

Wyrażenie „dobre” [tov po hebrajsku] zostało użyte do
wyjaśnienia, że stworzenie przebiegało prawidłowo; że
było doskonałe i piękne i że nie było w nim niczego
złego. Oczywiście, nie było śmierci. Śmierć nie stanowiła
części procesu stworzenia.
Proces w ciągu tysięcy czy milionów lat nie jest
kompatybilny ze stworzeniem. Drzewa wydają owoce
(Rdz 1,12; 2,9). Ptaki latają, zwierzęta chodzą (Rdz 1,20.
25). Adam został stworzony jako dorosła osoba, która
potrafi mówić i myśleć (Rdz 2,19).
Gdy stwarzanie dobiegło końca, „zostały ukończone
niebo i ziemia oraz WSZYSTKIE jej zastępy [stworzeń]”
(Księga Rodzaju 2,1 BT). To było tylko 6 dosłownych dni.

Światło1, morze2, ziemia3, roślinność4, gwiazdy5, ryby6, ptaki7, zwierzęta8, istoty ludzkie9.
wszystko zostało uczynione w sześciu dniach. Brakowało jednak czegoś ważnego, dziesiątego
elementu, który zakończyłby cały proces: dnia siódmego10.
Czasu odpoczynku, refleksji, towarzystwa
ludzkiego oraz społeczności ze Stwórcą. Ci
doskonali ludzie potrzebowali tego
szczególnego czasu, tym bardziej my go
potrzebujemy, po tysiącach lat grzechu
(Księga Wyjścia 20,8-11).
Sabat przypomina nam nasze pochodzenie i
naszą chwalebną przyszłość przez
odkupienie (Pwt 5,15; Iz 66,23).

ciało

„I stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go.
Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich.” (Księga Rodzaju 1,27)
duch

Z całego stworzenia tylko człowiek
został ukształtowany na obraz
Boży. Obraz Boży obejmuje:

dusza

Duchową naturę,
która pozwala nam
komunikować się
z Bogiem
Fizyczne
podobieństwo

Zgodnie z Rdz 2,7, kiedy tchnienie (duch) weszło do
uformowanej przez Boga glinianej figury (ciała),
powstała istota żywa (dusza).

Następnie Bóg dokonał drugiego etapu stwórczego
(por. Rdz 2,21-22), tworząc w ten sposób doskonałą
„istotę ludzką”: mężczyznę i kobietę.

do naszego Stwórcy
Zdolność do myślenia
i podejmowania
decyzji moralnych

Kiedy Bóg stworzył pierwszego człowieka, dał mu trzy dary,
z którymi wiązały się trzy obowiązki:
Ogród Eden
( Rdz 2,8)

Pokarm
( Rdz 2,16)

Kobieta
(Rdz 2,22)

To był idealny dom. Musiał o niego dbać
i go pielęgnować. Musimy chronić
to, co Bóg nam dał
Bóg dał mu odpowiedni pokarm dla jego
doskonałego ciała. Dodał jednak pewne
ograniczenie, aby mógł udowodnić swoją
lojalność wobec Tego, który dał mu
wszystko (Rdz 2,17).
Idealny prezent. Kogoś, kogo można
kochać. Kogoś, z kim mógłby dzielić
wszystko. Kogoś, z kim mógłby „stać się
jednym ciałem” ( Rdz 2,24).

„Jakże piękna była ziemia, gdy wyszła spod ręki
Stwórcy! Bóg przedstawił przed całym uniwersum
świat, w którym nawet Jego wszechwidzące oko
nie mogło znaleźć żadnej plamy czy skazy, żadnej
wady czy krzywizny. Każda część Jego stworzenia
zajmowała wyznaczone jej miejsce i odpowiadała
celowi, dla którego została stworzona [...] Bóg
spojrzał na dzieło swoich rąk dokonane przez
Chrystusa i ogłosił je >>bardzo dobrym<<.
Spojrzał na świat doskonały, w którym nie ma
śladu grzechu, nie ma niedoskonałości.”
E. G. W. (Triumfujący Chrystus, Styczeń 2)

