2.tēma 9.aprīlī, 2022

Ideāli cilvēki ideālā vidē izbaudīja pilnīgu laimi.
Kā šo ideālo pasauli sabojāja?
Kā ienaidniekam izdevās izmainīt mūsu pirmo
vecāku domāšanu? Kāpēc viņi šaubījās par
Dievu un vēlējās kļūt par to, kas viņi nevarēja
būt? Kādas bija sekas?

Krišana:
Čūskas stratēģija
Ievas reakcija
Dieva reakcija.

Sekas:
Lāsts un apsolījums
Nāve un cerība

“Bet čūska bija visviltīgākā no visiem lauku zvēriem, ko Dievs Tas KUNGS
bija radījis. Tā teica sievai: "Vai tad tiešām Dievs ir teicis: neēdiet ne no
viena koka dārzā?" (1.Moz.3:1)

Čūska bija visviltīgākā (lai gan, protams, tā nerunāja).
Jesaja runā par "lidojošo pūķi vai čūsku", beidzot
identificējot to ar leviatānu, žiglo, veiklo čūsku un pūķi
(Jes.14:29; 27:1). Atklāsmē šis pūķis vai "senā čūska" ir
nosaukta par sātanu (Atkl.20:2).
Sātans ar jautājumu apšauba Ievas
teikto: "Vai tad tiešām Dievs ir teicis,
neēdiet ne no viena koka dārzā?" Un
tālāk velns meloja Ievai, apstrīdot Dieva
teikto, radot Ievas prātā šaubas.
(1.Moz.3:2.3).

Ienaidnieks izmantojot iespēju Ievas
prātā iesēt šaubas, par Dieva teikto,
panāca vēlamo rezultātu (1.Moz.3:4.5).

DIEVS

SĀTANS

Ēdiet no katra koka
(1.Moz.2:16)

Vai nevar ēst no neviena
koka? (1.Moz.3:1)

Neēdiet no labā un ļaunā
atzīšanas koka
(1.Moz.2:17a)

Dievs nevēlas, lai jūs
būtu kā Viņš (1.Moz.3:5)

Ja ēdīsi tu mirdams mirsi
(1.Moz.2:17b)

Jūs nemirsiet vis
(1.Moz.3:4)

Sātans ierosināja Ievai iegūt to, ko viņš nevarēja
iegūt, nemirstību un dievišķību (1.Tim. 6:15-16;
Jes.14:14). Ievai tas šķita iespējams un vēlams. Viņa
ticēja nemirstībai un sāka uzvesties kā Dievs.
DIEVS

IEVA

“Dievs redzēja, to labu
esam” (1.Moz.1:10)

"Sieva redzēja, ka koks
ir labs (1.Moz.3:6)

"Kur tu esi?" "Kas tev ir teicis, ka tu esi kails?" "Vai tu
neesi ēdis no koka, no kura Es tev aizliedzu ēst?" "Ko tu
esi izdarījis?" (1.Moz.3:9, 11, 13).
Atbildēdams Ādams centās slēpt grēku sevi attaisnojot
un vainojot citus... Izklausās pazīstami?
Ādams un Ieva jutās apkrāpti. Viņi ticēja nepatiesām
cerībām. Grēks viņus atšķīra no Dieva.
Pārbaudot pirmos cilvēkus Dievs
uzdeva jautājumus, lai viņi
mēģinātu saprast, kas ir
patiesība, lai gan Viņš jau zināja
kādas būs atbildes.
Kāds bija Dieva nodoms? Vēlējās atpirkt, liekot
cilvēkam izprast savu grēku, lai piedāvātu viņiem
piedošanu un atjaunošanu.

Dievs nolādēja čūsku un sātanu, ka viņš ir atbildīgs par
ļaunumu (1.Moz.3:14).
Šim lāstam sekoja apsolījums pravietojuma veidā trīs daļās:
Čūska un sieva
Turpināsies naids starp sātanu un Dieva draudzi
(Atkl.12:17).

Čūskas un sievas pēcnācēji
Starp ticīgiem un neticīgiem, starp Dieva bērniem un
cilvēku bērniem (1.Moz.6:2) pastāvēs ienaids.

Sēkla un čūska
Sātans “iekoda” Jēzum, pienagloja Viņu pie krusta.
Jēzus sātanu noslēgumā iznīcinās (Rom.16:20; Ebr.2:14).

“Sievai Viņš sacīja: "Vairodams Es vairošu tavas sāpes un
tavu radību mokas - sāpēs tev būs bērnus dzemdēt."
(1Moz.3:16)

Bērnu radīšana un viņu audzināšana varēja būt patīkama
iespēja, taču grēks to padarīja sāpīgu. Apsolītā sēkla nāks
tikai ar darbu un ciešanām.
Kādā veidā Ādams bija atbildīgs par sava grēka sekām? Viņa
dēļ zeme tika nolādēta (1.Moz.3:17), un viņam tika paziņots, ka
viņš atgriezīsies pīšļos, no kā tika ņemts (1.Moz.3:19).
Saskaroties ar nāvi, Ādams pieņēma apsolīto
cerību. Viņš nomainīja savas sievas vārdu Išha
(sieva) (1.Moz.2:23) uz Ieva (1.Moz.3:20), tā gaidot
pēcnācēju, kas viņus atbrīvotu no nāves lāsta.
Paldies Dievam, kurš ar Savu milzīgo upuri
piedāvā mūžīgās nāves vietā, mūžīgo dzīvību.

"Pirmais norādījums par atpestīšanu

cilvēkam tika pateikts spriedumā čūskai. […]
Ādams un Ieva kā grēcinieki stāvēja Taisnā
Soģa priekšā un gaidīja spriedumu par savu
pārkāpumu, bet pirms tie uzzināja par
grūtību un sāpju pilno dzīvi, kas tagad būs
viņu daļa, ka atkal būs jāpaliek par zemi, tie
klausījās vārdus, kas viņos modināja cerību.
Lai arī viņiem būs jācieš no spēcīgā
pretinieka varas, tie tomēr jau tagad
drīkstēja raudzīties uz galīgo uzvaru
nākotnē."
E. G. V. (Sentēvi un pravieši, lpp. 66)

