1.tēma 2.aprīlī, 2022

Bībeles pirmajās divās nodaļās ir stāsts par cilvēces
radīšanu un tās eksistenci. Pateicoties tam, mēs varam
zināt, kādam mērķim esam radīti, lai dzīvotu mūžīgi, laimīgi
blakus Radītājam.
Tas nav zinātnisks stāsts, jo neesam gatavi arī tagad 21.
gadsimtā, izprast radošo procesu.
Tas ir vienkāršs, poētisks stāsts, kas ļauj uzzināt mūsu
izcelsmi. Mēs kā cilvēki esam radības kronis, nevainojami
Dieva radījumi, nevis nejaušības rezultāts.

Iesākumā… Dievs
Radīšanas Dievs:
Radīšana
Sabats
Cilvēces radīšana

Cilvēces pienākums

Divi radīšanas stāsti Bībelē, mūs iepazīstina ar Dievu
divos dažādos aspektos:

1.Moz.1:1-2:3 mūs
iepazīstina ar vareno Dievu

Viņš visu rada ar Savu
Vārdu. Viņa lielais spēks
piepilda mūs ar godbijību
un aicina pazemoties pie
Viņa kājām (Ps.95:3-6).

1.Moz.2:4-25 Viņš iepazīstina
mūs ar Sevi Savā klātbūtnē.

Viņš sagatavo mājvietu,
maigi veido mūs ar Savām
rokām. Viņš rūpējas par
mūsu laimi un māca mums
dzīvot.

Būdami šodien
grēka nošķirti no
Dieva klātbūtnes,
mēs varam
novērtēt Viņa
spēku un darbību.
Mēs varam baudīt
brīnišķīgo un
mīlestības pilno
Dieva klātbūtni
ikdienas dzīvē.

Vārdiņš “labs” [ebreju valodā, [tov] nozīmē, ka
radīšanā viss bija labs. Viss radītais bija pilnīgs,
skaists un tajā nebija nekā slikta. Protams, arī nāve
nebija. Nāve nekādā ziņā nebija radīšanas procesa
rezultāts.
Nekas šajā stāstā neliek mums domāt par
tūkstošiem vai miljoniem ilgu laika periodu.
Koki nesa augļus (1.Moz.1:12; 2:9). Putni lidoja,
dzīvnieki staigāja (1.Moz.1:20, 25). Ādams tika
radīts pilnīgs pieaudzis, spējīgs runāt un spriest
(1.Moz.2:19).
Radīšanas beigās sacīts, ka "debesis un zeme ir
pabeigtas, un VISS, kas tajā" (1.Moz.2:1). Viss tika
radīts sešās burtiskās dienās.

1. Gaisma, 2. jūra, 3. zeme, 4. augi, 5. zvaigznes, 6. zivis, 7. putni, 8. dzīvnieki, 9. cilvēki.

Viss tika pabeigts sešās dienās. Bet vēl kaut kas svarīgs joprojām trūka, desmitais
radīšanas notikums, tā bija radīšanas septītās diena - 10. kulminācijas process.
Sabata laiks tika iesvētīts un nošķirts
svētai lietošanai, atpūtai, lūgšanai,
savstarpējai sadraudzībai un sadraudzībai
ar Radītāju. Tas bija nepieciešams laiks
perfekti radītai cilvēcei. Cik daudz vairāk
sabats ir nepieciešams grēka nomocītai
cilvēcei? (2.Moz.20:8-11).
Sabats atgādina mūsu izcelsmi un paceļ
mūsu skatienu uz Radītāju un to, par ko
kļūsim, pateicoties atpestīšanai
(5.Moz.5:15; Jes.66:23).

ķermenis

“Un Dievs radīja cilvēku pēc Sava tēla, pēc Dieva tēla
Viņš to radīja, vīrieti un sievieti Viņš radīja.” (1.Moz.1:27)
gars

No visām dzīvajām būtnēm
vienīgi cilvēks tika radīts pēc
Dieva līdzības.
"Dieva tēla" nozīmē:

dvēsele

Saskaņā ar 1.Moz.2:7, kad dzīvības (gars) elpa
tika savienota ar veidojumu (ķermenis), ko
veidoja Dieva roka kļuva par dzīvu būtni
(dvēseli). Otrajā radošajā aktā (1.Moz.2:21-22)
Dievs to pabeidza, radot perfektu "cilvēku" vīrieti un sievieti.

Garīga daba, kas
ļauj mums
sazināties ar Dievu.

Fiziska līdzība ar
mūsu Radītāju.
Spēja spriest un
pieņemt morālus
lēmumus.

Kad Dievs radīja pirmo cilvēku, Viņš viņam dāvināja
trīs dāvanas, kas ietvēra trīs pienākumus:
Ēdenes
dārzs
(1.Moz.2:8)

Barība
(1.Moz.2:16)

Sieva
(1.Moz.2:22)

Tās bija ideālas mājas, par kurām bija
jārūpējas un jākopj. Mēs esam atbildīgi
saglabāt to, ko esam saņēmuši no Dieva
Dievs nodrošināja pietiekošu
barību viņa ideālajam ķermenim,
lai gan viņš pievienoja
ierobežojumu, kas palīdzētu
parādīt lojalitāti Tam, kurš viņam
visu devis (1.Moz.2:17).
Ideāla dāvana. Kādu, ko mīlēt. Kādu, ar
ko dalīties visā. Kādu, ar kuru kļūt par
"vienu miesu" (1.Moz.2:24)

"Cik skaista bija zeme, kad tā izgāja no Sava
Radītāja rokām! Dievs visuma priekšā rādīja
pasauli, kurā Viņa rūpīgais skatiens nevarēja
atrast nevienu plankumu vai kļūdu, defektu
vai nepilnību. Katra Viņa radīšanas daļa
ieņēma tai atvēlēto vietu, tādējādi reaģējot uz
mērķi, kuram tā tika radīta. […] Dievs skatījās
uz Savu roku darbu, ko darīja Kristus, un
paziņoja, ka viss ir “ļoti labs”. Kungs redzēja
perfektu pasauli bez grēka vai nepilnības
pēdām."

E. G. W. (El Cristo triunfante, 2 de enero)

