Lekcja 2 na
9. kwietnia 2022

Idealni ludzie, idealne środowisko, idealne
szczęście... Jak taki doskonały świat mógł zostać
zrujnowany?
Jak nieprzyjaciel mógł zepsuć umysły pierwszych
ludzi? Dlaczego zwątpili w Boga? Dlaczego chcieli
stać się czymś, czym nie mogli się stać? Jakie były
tego konsekwencje?
Upadek:
Strategia węża

Reakcja Ewy
Reakcja Boga
Konsekwencje:

Przekleństwo i obietnica
Śmierć i nadzieja

„A wąż był bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta lądowe, które Pan
Bóg stworzył. On to rzekł do niewiasty: Czy rzeczywiście Bóg powiedział:
Nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu?” (Rdz 3,1 BT)

Waż był znany jako mądre zwierzę (mimo, że nie umiał
mówić). Izajasz pisał o „skrzydlatym wężu”, którego
identyfikował z Lewiatanem i smokiem (Iz 14,29; 27,1). W
Apokalipsie Jan zidentyfikował tego smoka z „wężem
starodawnym”, szatanem (Ap 20,2).
Szatan ukazał się Ewie używając tego
kształtu i prosząc ją o wytłumaczenie Słowa
Bożego. Ewa była szczęśliwa odpowiadając
na pytania „węża” (Rdz 3,2-3).
Pozwoliło to szatanowi otwarcie zasiać
wątpliwości w umyśle Ewy na temat Boga
(Księga Rodzaju 3,4-5).

BÓG

SZATAN

Jedzcie z każdego drzewa
(Rdz 2,16)

Niewolno wam jeść z
każdego drzewa? (Rdz 3,1)

Nie jedzcie z drzewa poznania
dobra i zła (Rdz 2,17a)

Bóg nie chce, żebyście byli
jak On (Rdz 3,5)

Jeśli zjecie, umrzecie
Jesteście nieśmiertelni, nie
(Rdz 2,17b)
możecie umrzeć (Rdz 3,4)
Szatan zaoferował Ewie coś, czego nie mógł mieć,
nieśmiertelność oraz boskość (1Tm 6,15-16; Iz 14,14).
Ewa uważała, że jest to osiągalne i pożądane. Uwierzyła
w nieśmiertelność i zaczęła zachowywać się jak Bóg.
BÓG

EWA

„I widział Bóg, że to było
dobre” (Rdz 1,10)

„kobieta ujrzała, że drzewo
było dobre” (Rdz 3,6)

„Gdzie jesteś?” „Kto ci powiedział, że jesteś nagi?” „Czy może
zjadłeś z drzewa, z którego ci zakazałem jeść?” „Dlaczego to
uczyniłaś?” (Księga Rodzaju 3,9.11.13).
Odpowiedzi: starają się ukryć swój grzech, samousprawiedliwić,
winić innych... Czy nie brzmi to znajomo?
Adam i Ewa czuli się oszukani. Uwierzyli
w fałszywe oczekiwania. Ich grzech
oddzielił ich od Boga.
Bóg posłużył się pytaniami, aby
dowiedzieć się prawdy, jak w procesie
sądowym (mimo, że znał już odpowiedzi).
Jaka były Boża intencje? Odkupić ich. Pragnie, żebyśmy
uznali nasze grzechy, aby mógł nam ofiarować
przebaczenie i przywrócenie do życia.

Szatan został przeklęty przez Boga za pośrednictwem węża,
ponieważ to on był odpowiedzialny za istnienie zła (Rdz 3,14).
Następnie Bóg złożył obietnicę z potrójnym proroctwem:
Wąż i kobieta
Między szatanem a Kościołem Bożym będzie panowała stała
wrogość (Ap 12,17).
Potomstwo węża i niewiasty

Między wierzącymi a niewierzącymi, między dziećmi Bożymi
a dziećmi ludzkimi, będzie panowała nieustanna wrogość
(Rdz 6,2)
Nasienie i wąż
Szatan „zranił” Jezusa, wieszając Go na krzyżu, ale Jezus
ostatecznie zniszczy szatana (Rz 16,20; Hbr 2,14).

„Do kobiety zaś rzekł: Pomnożę dolegliwości brzemienności
twojej, w bólach będziesz rodziła dzieci…” (Rodzaju 3,16)

Rodzenie i wychowywanie dzieci powinno być czymś
przyjemnym, ale grzech sprawił, że stało się to bolesne. Obiecane
nasienie miało przyjść z trudem i cierpieniem.
Adam był głową małżeństwa, więc ponosił odpowiedzialność za
konsekwencje ich grzechu. Ziemia została przeklęta z jego powodu
(Rdz 3,17), a on sam został przeklęty, aby powrócić do prochu,
z którego powstał (Rdz 3,19).
Śmierć była pewna, ale Adam przyjął obiecaną nadzieję.
Zmienił imię swojej żony, z Isza (Rdz 2,23) na Ewa
(Rdz 3,20), matka potomstwa, które uwolni ich od
przekleństwa śmierci.
Będziemy zawsze dziękować Bogu, ponieważ dał nam
życie wieczne przez swoją wielką ofiarę.

„Pierwsza
zapowiedź
odkupienia
została
przekazana człowiekowi w wyroku wydanym na
szatana w ogrodzie […] Adam i Ewa stali jak
przestępcy
przed
sprawiedliwym
Sędzią,
oczekując wyroku, jaki został wydany za
przestępstwo. Zanim jednak usłyszeli o życiu
pełnym trudu i smutku, które będzie ich
udziałem, lub o tym, że muszą powrócić do
prochu, słuchali słów, które nie mogły nie dać im
nadziei. Choć musieli cierpieć z powodu potęgi
potężnego wroga, mogli oczekiwać ostatecznego
zwycięstwa.
E. G. W. (Patriarchowie i prorocy, rozdz. 4, s. 65)

