ВСТУП
Після потопу біблійна історія передається від Ноя до трьох його синів: «Сима, Хама
та Яфета». Особлива увага акцентується на Хамі, прабатькові Ханаану. Звідсіля ми
отримуємо нове поняття «Ханаанська Земля» — Обітована Земля (див. Бут.12:5),
місцевість, куди прийшов Аврам в 75 років, благословення якого поширяться на всі
народи (в. 3).
Однак цей взаємозв'язок обриває будівництво Вавилонської вежі. І знову, з людської
точки зору Божі плани щодо людства обірвались. Те, що Бог пропонував як
благословення для всіх народів, стало приводом для ще одного прокляття. Народи
консолідувались, щоб спробувати зайняти місце Бога.
Цього тижня ми вивчаємо, як Бог, незважаючи на порочність людей, повертає зло на
добро. Прокляття Хама в наметі його батька і прокляття народів, що змішалися, на
будівництві Вавилонської вежі (читайте Буття. 11:9) обернеться, в результаті, в
благословення для цих народів.

Слайд 1
ВСІ НАРОДИ та ВАВИЛОН
Урок 5 на 30 квітня 2022 р.
Пам. вірш: Ось чому це місто і називається Вавилон — там змішав Господь мову
всіх мешканців землі. З того місця Він розпорошив людей по всьому світові. Буття
11:9
Слайд 2
Потоп дав людству другий шанс іти за Богом і служити Йому.
Однак невдовзі виникли проблеми. Пияцтво, неповага до батьків, прагнення до
слави та влади, принесли гіркі наслідки.
І, зрештою, повстає відкритий бунт проти Бога.
Нащадки Ноя:
Прокляття Ханаана
Історія народів
Вавилонська вежа:
Бог зійшов до людей

Слайд 3
ПРОКЛЯТТЯ ХАНААНА
«Проклятий Ханаан; рабом рабів буде він у братів своїх». (Буття 9:25)
Пияцтво змушує нас втрачати самовладання (Пр. 23:31-35). Ной напившись,
роздягнувся у своєму наметі.
Хам побачивши свого батька, насміхався з нього, тим самим зганьбив його і порушив
п'яту заповідь. Він також розказав про це іншим. Син Хама, Ханаан, міг зайти з ним у
намет, в той момент (Буття 9:22).
Нагота Ноя повинна була бути закритою, як і Адамова. Два його старші сини покрили
його (Буття 9:23).
Обігруючи ім'я «Ханаан», що походить від дієслова кана, це означає
«підпорядковувати». Саме через підпорядкування Ханаанської землі, народ Божий,
нащадки Сима, увійдуть у обітовану землю і підготують дорогу для Першого
пришестя Месії, Який поширить Яфета «в наметах Симових» (Бут.9:27)
Слайд 4
ПОЯСНЕННЯ ХАНААНОВОГО ПРОКЛЯТТЯ
Буття 9:25 катастрофічно часто неправильно застосовували до африканців або осіб
африканського походження і, таким чином, використовували як релігійне оправдання
рабства. Однак ця фанатична інтерпретація неправильна з двох причин:
По-перше, прокляття стосується не Хама, яке впало на сина Ханаана. Це прокляття
також не стосується Хуша, первістка Хама, що одразу відкидає згадку про осіб
африканського походження або африканців зокрема.
Друга причина, з якої Буття 9:25 не застосовується до африканців або осіб
африканського походження, полягає в тому, що пригадування про Ханаан є натяком,
вказівкою на спадщину Обітованої Землі з усім тим, що символізує ця земля, і
відноситься воно до обітниці спасіння для всього світу.
Слайд 5
ІСТОРІЯ НАРОДІВ

«Такі сімейства синів Ноя, перераховані за їхніми родословами та народностями.
Після потопу від них походять всі народи землі». (Буття 10:32)
У Книзі Буття згадується 70 нащадків Ноя. Кожен рід оселився у різних регіонах. У
результаті на Землі з'явилося 70 різних націй.
Всі знали про історію гріха і обіцяне спасіння, яким Ной ділився з ними. Адам
розповів цю історію Ламехові, а Ламех поділився нею зі своїм сином Ноєм.
На жаль, мало хто бажав залишатися вірним Богові.
Усі імена зустрічаються в Буття 10. Ви побачите їх розселення наконтурній карті
Яфет і його нащадки написані фіолетовим кольором.
Хам і його нащадки написані коричневим кольором.
Зеленим написаний Сим і його нащадки.
Ось родовід синів Ноя: Сима, Хама і Яфета.
Яфетові сини:
Ґамер, Маґоґ, Мадай, Йован, Еліса, Товел, Мосох і Тірас.
Ґамерові сини: Асханаз, Ріфат і Торґама.
Йованові сини: Еліса і Тарсіс, кітійці та родійці. 5
З них відокремилися острови народів у їхній землі — кожний за мовою у своїх
племенах і у своїх народах.
Сини Хама:
Хус і Месраїм, Фуд і Ханаан.
Сини Хуса: Сава, Евіла, Савата, Реґма і Саваката.
Сини Реґми: Сава і Дадан.
Хус породив Неврод. А початком його царства були: Вавилон, Орех, Архад і
Халанне в Сеннаарській землі.
З тієї землі вийшов Ассур і заснував Ніневію, місто Роовот, Калах і Дасем, що між
Ніневією та Калахом, — це велике місто.
А Месраїм дав початок лудиїмцям, енеметиїмцям, лавиїмцям,
нефталиїмцям, патросониїмцям, хаслониїмцям, филистимцям, та кафторійцям.
Ханаан же породив Сидона і Хета, Євусея, Аморея, Ґерґесея, Евея, Арукея,
Асенея, Арадія, Самарея і Аматі.
Сим, батько Евера, в нього також народилися сини: Елам, Ассур, Арфаксад, Луд,
Арам і Каїнан.
А сини Арама: Ос, Ул, Ґатер і Мосох.
Арфаксад же породив Каїнана, і Каїнан породив Салу, Сала породив Евера.
А в пра-правнука Евера народилося двоє синів: ім’я одного — Фалек, бо в його дні
поділилася земля; ім’я ж його брата — Єктан.

А Єктан породив Елмодада, Салефа, Асармота, Яраха, і Одорру, Айзила,
Деклу, Авімеїла, Савева, Уфіра, Евілу і Йовава. Усі вони — сини Єктана. Їхнє
поселення простягалося від Масси до Софира — східної гори.
Ось вам 70 нащадків Ноя і де вони згодом оселилися.

Слайд 6
ЗАКОЛОТ
«Що ж! Зробимо собі ім'я, побудуємо місто з вежею до самого неба, — казали вони,
— це утримає нас тут: не будемо ми по всьому світу розпорошені». (Буття 11:4)
Зборище у Вавилоні були відкритим повстанням проти Бога.
Бог
«Не буде іншого потопу» (Буття 9:15)
Його ім’я вічне та славне (Іс. 63:12, 14).
«Нащадки твої будуть жити по всій землі» (Буття 9:7 НЗТ)
Вавилон
Вежа, на їх думку могла б спасти їх від другого потопу
«зробимо собі ім'я» (Буття 11:4)
Вони заселяти всю землю
Вавилон представляє собою кожен рух, який намагається змінити волю Бога, таких
заохочує сатана та його вчення. (Іс. 14:14; Об'явл. 18:2).
Слайд 7
БОГ ЗІШОВ ДО ЛЮДЕЙ
«коли зійшов Господь на землю — подивився на місто та вежу, що будували люди».
(Буття 11:5)
Бог не чекав, поки людство досягне Його (бо це насправді є неможливим) - Він
спустився.
Бог зійшов заздалегідь, як повстання зайшло надто далеко. Він не дозволив людям
знову зруйнувати себе (Бут. 7-8).

Так само Бог зійшов на Землю, «коли прийшла повнота часу» (Гал. 4:4), в особі
Ісуса, щоб звільнити нас від смерті і подарувати нам вічне життя.
Ми не можемо добратися до Бога самі по собі, тому Він сходить до нас по Своїй
благодаті.
Слайд 8
РОЗПОРОШЕННЯ
«Ось чому це місто і називається Вавилон — там змішав Господь мову всіх
мешканців землі. З того місця Він розпорошив людей по всьому світу». (Буття 11:9)
Люди намагалися побудувати людські ворота до престолу Божого, щоб узурпувати
його, але це стало місцем змішання («Вавилон» означає «Божі ворота» аккадською
мовою, і це схоже на єврейське дієслово «збивати з пантелику»).
Коли люди покинули ковчег, їм було повеління заселяти всю планету (Бут. 9:1), але
вони відмовилися це зробити. Після Вавилонської вежі вони були змушені виконати
це повеління.
Це був удар по їхній зарозумілості та гордині. Проте, вони не засвоїли урок.
Більшість із них, як і раніше, відкидали Бога, поклонялися ідолам і поширилась
розпуста.
Однак останок залишався вірним і продовжував поклонятися Богові (Буття 11:27).
Так і сьогодні Бог також має Свій вірний останок.
«Ті, що бояться Господа […]»
«У милосерді до світу, Він переміг задум будівельників вежі та зруйнував пам'ятник
їхньої зухвалості. З Своєї милості Він змішав їхні мови, тим самим зупинивши їхні
наміри повстати.
Бог довго терпить зіпсованість людей, дає їм широкі можливості покаятись; але Він
відзначає всі їхні хитрощі проти Його справедливого та святого закону та Його
правління. Іноді невидима рука, що тримає скіпетр правління, з’являється, щоб
приборкати беззаконня. Ми маємо безпомилкові докази того, що Творець Всесвіту,
Єдиний, нескінченний у мудрості, любові та істині, є Верховним Правителем неба та
землі, і що ніхто не може безкарно кинути виклик Його силі».
Е. Уайт «Патріархи і пророки», стор. 123

ВИСНОВОК
Цей урок відкрив нам, як діє:
1. Прокляття та благословення. Ханаан, син Хама, проклятий, а Сим та Яфет
благословенні. Тоді знайдіть в конспекті уроку, який сенс і історичне значення
цих: прокляття та благословення?
2. Всесвітній масштаь та єдність. Народи світу бажають і по сьогодні, мати
участь справі – об'єднатися проти задумів Бога. Яким чином Божий
вселенський задум стали тлумачити як ідеал єдності? Якої єдності сьогодні Бог
чекає від нас?
3. Присвоєння Божих прав. Будівельники Вавилонської вежі мріяли досягти
неба. Що було не так з їхнім способом мислення? Відповідь на це питання ви
також знайдете в конспекті уроку Чому Бог зійшов, щоб подивитися на їхнє
підприємництво?
Два визначення - монотонність і присвоєння прав - невіддільні одне від одного.
Історія показала, що прагнення змусити інших людей поводитися і думати так само,
як ми, неминуче веде до нетерпимості та переслідувань. Зрештою, такий примус
розпалює бажання зайняти місце Бога.
Сьогодні, як ніколи, оточуючий нас світ веде себе, як будівельники Вавилонської
вежі. Їхня, а не Божа правда, здаються їм великими ідеали святості, єдності та істини
і це призводять до нетерпимості, гордості, та війни, очевидцями чого, ми є сьогодні?
Тільки приклад Ісуса допомагає на уникнути такої помилки.
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