«а з дерева
пізнання добра
та зла, не їж
від нього; бо в
день, коли ти
скуштуєш від
нього, смертю
помреш»
(Буття 2:16, 17)
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І вчиню так, що між
тобою та жінкою
ворожнеча запанує,
та між вашими
наступними
поколіннями;
Потомок її буде
вражати тебе в
голову, а ти Його –
у п'яту». Буття 3:15

Ідеальні люди, ідеальне оточення, ідеальне
щастя... Як міг такий ідеальний світ
зруйнуватися?
Як ворог міг зіпсувати розуми перших людей?
Чому вони сумнівалися у Богові? Чому вони
хотіли стати тими, ким не могли бути? Якими
стали наслідки?
ГРІХОПАДІННЯ:
СТРАТЕГІЯ ЗМІЯ
РЕАКЦІЯ ЄВИ

РЕАКЦІЯ БОГА
НАСЛІДКИ:
ПРОКЛЯТТЯ ТА ОБІТНИЦІ
СМЕРТЬ І НАДІЯ

«Змій був хитрішим за всіх польових звірів, яких створив був Господь Бог. Він
заговорив до жінки: «Чи справді Бог сказав: Не їжте ні від якого дерева в саду?»
(Буття 3:1)
Змій був відомий як розумна тварина (хоч і не міг говорити).
Ісая писав про «літаючого змія», якого він ідентифікував як
Левіафана і Дракона «Радіти не поспішайте, филистимляни,
що жезл розбитий, який вражає вас; від зміїного кореня
народиться гадюка, а від неї вийде літаючий змій»! Ісая
14:29,Іс. 27:1. В Одкровенні Іван назвав цього Дракона «давнім
змієм», сатаною (Об'явл. 20:2).
Сатана з'явився перед Євою, використовуючи цю подобу і попросив її пояснити значення Божих слів. Єва з радістю відповідала на запитання «змія» (Буття 3:2-3).
Це дозволило сатані у розумі Єви відкрито
посіяти деякі сумніви щодо Бога (Буття 3:45).

БОГ

САТАНА

Їжте з усякого дерева
(Буття 2:16)

Ви не маєте права їсти з
кожного дерева? (Буття 3:1)

Не їжте від дерева добра
та зла (Бут. 2:17а)

Бог не хоче, щоб ви були
схожі на Нього (Буття 3:5)

Якщо будеш їсти, то
помреш (Буття 2:17б)

Ти ж безсмертний, ти не
можеш померти (Буття 3:4)
Сатана запропонував Єві те, чого він не міг мати,
безсмертя і божественність (1 Тим. 6:15–16; Іс. 14:14).
Єва думала, що це буде корисним. Він пропагував
безсмертя та почав діяти як Бог.
БОГ

ЄВА

«Побачив Бог, що все
вельми добре» (Буття 1:10

«Жінка побачила, що
дерево добре» (Бут. 3:6)

"Де ти?" — Хто тобі сказав, що ти нагий? Ти їв з дерева, яке Я
заборонив тобі їсти? - Що це ти накоїв? (Буття 3:9, 11, 13).

Відповідь: спроба приховати свій гріх, самовиправдання,
звинувачення інших... такі відповіді вам знайомі?
Адам та Єва відчували себе обманутими. Вони повірили в хибні очікування. Їхній гріх розділив їх з Богом.
Бог використав питальну форму, щоб
почути правдиву відповідь, визнання
провини (хоча Він уже знав їх
відповіді)

Яким був намір Бога? Щоб спасти їх. Він хоче, щоб ми визнали
свої гріхи, щоб Він міг запропонувати прощення та
відновлення.

Сатана був проклятий Богом через змія, тому що він на ньому
лежала відповідальність за існування зла (Буття 3:14).
Потім Бог дав обітницю з потрійним пророцтвом:
ЗМІЙ ТА ЖІНКА

Між сатаною та Церквою Божою буде постійна ворожнеча
(Об'явл. 12:17)
НАСІННЯ ЗМІЯ ТА НАСІННЯ ЖІНКИ
Між ними буде постійна ворожнеча, між віруючими та
невіруючими, між дітьми Божими та дітьми людськими
(Буття. 6:2)
НАСІННЯ ТА ЗМІЙ
Сатана «вразив» Ісуса, розіп’явши Його на хресті, але Ісус
переміг і врешті-решт, Ісус знищить сатану (Рим. 16:20; Євр.
2:14

“У вагітності своїй зноситимеш багат труднощів. Будеш прагнути
чоловіком своїм володіти, а він пануватиме над тобоюо’” (Буття 3:16 )

Народження та виховання дітей мало бути приємним, але гріх
зробив це болючим. Обіцяне насіння буде народжене в муках і
стражданнях.
Адам був главою сімейства, бо на ньому лежала відповідальність за
наслідки їхнього гріха. Земля була проклята через нього (Бут. 3:17), а
він був проклятий смертю і повернеться в порох, з якого вийшов
(Бут. 3:19). Смерть була неминучою, але Адам повірив в обіцяну надію. Він змінив ім'я своєї дружини, яку було насзвано
«Жінкою (Іша) вона називатиметься, бо взята від
чоловіка (Буття 2:23). Але тепер Адам змінив імя на Єву
«Адам назвав дружину свою Євою, адже вона — прародичка всіх, хто живе» (Буття 3:20), матір обцяного насіння, яке звільнить їх від прокляття смерті.
Ми завжди будемо вдячні Богові за те, що Він дарував
нам вічне життя через Свою велику жертву.

«Людині було вперше повідомлено про спасіння під час
вироку, винесеного сатані в саду […] Адам і Єва стояли
як злочинці перед праведним Суддею, чекаючи на
вирок, винесений за їх злочин; але перш ніж вони
почули про життя в важкій праці та горю, яке має
стати їхньою долею. Крім проголошеного указу, що вони повернуться в порох, вони також вислухали слова, які не могли не дати їм надії. Хоча вони будуть страждати
від сили свого могутнього ворога,
вони можуть розраховувати на
остаточну перемогу».
Е. Уайт (Патріархи і пророки, ст. 65)

Моральний та
духовний вибір
впливає на наше
біологічне життя

розкажіть безнадійним,
поділіться - цим першим
пророцтвом про Месію,
як воно точно виконалось

