5.tēma 30.aprīlī, 2022

“Tāpēc tās
vietas vārds tika
nosaukts:
Bābele, jo tur
Tas Kungs
sajauca visas
zemes valodas,
un no turienes
Viņš tos
izklīdināja pa
visu zemes
virsu.”
1.Mozus 11:9

Plūdi deva cilvēcei otru iespēju sekot un
kalpot Dievam.
Tomēr drīz radās problēmas. Dzeršana,
necieņa pret vecākiem, slavas un varas
meklējumi un atklāta sacelšanās pret
Dievu.

Noasa pēcnācēji:
Hama lāsts
Ciltsraksti
Bābeles tornis:
Viena valoda
Iesim, nolaidīsimies
Izklīdināšana

“Un viņš sacīja: "Lai Kānaāns ir nolādēts; viņš lai
kļūst par vergu savu brāļu vergiem.” (1.Moz.9:25)

Dzeršanas neprāts liek zaudēt paškontroli
(Sal.p.23:31-35).

Noa zaudēja paškontroli un atsedza sevi.
Hams ieraudzīja sava tēva kailumu, viņu izsmēja,
apkaunoja un līdz ar to pārkāpa piekto bausli. Viņš
par šo notikumu pateica arī saviem diviem brāļiem.
Hama dēls Kānaāns tajā brīdī varēja būt kopā ar
tēvu (1.Moz.9:22).
Šems un Jafets tēva kailumu
apsedza ar virsvalku 1.Moz.9:23).
Attiecībā uz Hama pēcnācējiem Noa Kānaānu nolādēja, bet
Šemu un Jafetu svētīja. Dievs Noam paziņoja, ka viņa
pēcnācējos tiks svētītas visas tautas, tāpēc, ka viņš ir
paklausījis Dieva balsij. Te ir runa par Izpircēju – Mesiju
(1.Moz.9:25-27; 22:18).

1.Moz.9:25 bieži tiek nepareizi attiecināts uz āfrikāņiem vai āfrikāņu

izcelsmes cilvēkiem, un tādēļ tas tiek izmantots kā reliģisks verdzības
attaisnojums. Tomēr šī fanātiskā interpretācija nav spēkā divu iemeslu
dēļ:
Pirmkārt, lāsts neattiecas uz Hamu, bet gan uz viņa dēlu
Kānaānu. Šis lāsts neattiecas arī uz Kušu, Hama
pirmdzimto dēlu, kas izslēdz atsauci uz Āfrikas izcelsmes
cilvēkiem vai jo īpaši uz āfrikāņiem.
Otrkārt, kāpēc 1.Moz.9:25 neattiecas uz āfrikāņiem vai
āfrikāņu izcelsmes cilvēkiem - atsauce uz Kānaānu ir
mājiens uz apsolītās zemes mantojumu ar visu, ko šī
zeme simbolizē attiecībā uz pasaules pestīšanas
apsolījumu.
Jacques B. Doukhan (sabatskolas ceturkšņa izdevums, skolotāju komentāri)
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1.Mozus grāmatā ir minēti
septiņdesmit Noas
pēcnācēji. Katra cilts
apmetās dažādos reģionos.
Tā rezultātā izveidojās
septiņdesmit dažādas
tautas.
Viņi visi zināja par lāstu, par
grēku un apsolīto pestīšanu,
ko Noa viņiem bija stāstījis.
Ādams šo stāstu bija
izstāstījis Lameham un
Lamehs bija to pastāstījis
savam dēlam Noam.
Diemžēl tikai daži palika
uzticīgi Dievam.
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“Un šīs ir Noas dēlu ciltis pēc savām dzimtām
savās tautās, un no tiem pēc plūdiem izplatījās
šīs tautas zemes virsū.” (1.Moz.10:32)

Sapulcēšanās notika Sineāra zemē – Bābelē. Tā bija atklāta sacelšanās pret Dievu.

Dievs

Bābele

“Nebūs citu plūdu”

Domāja, ka tornis
viņus izglābs no
nākošiem plūdiem

(1.Moz.9:15.)

Tam ir mūžīgs,
slavens Vārds
(Jes.63:12,14).

“Tavi pēcnācēji
dzīvos pa visu zemi”
(1.Moz.9:7)

“Mēs sev sagādāsim
vārdu” (1.Moz.11:4)
Viņi atteicās piepildīt
zemi

Bābele pārstāv ikvienu kustību, kas sātana un viņa filozofijas
mudināta cenšas ieņemt vai aizstāt Dieva vietu (Jes.14:14; Atkl.18:2).

“Un Tas Kungs nonāca, lai apraudzītu
pilsētu un torni, ko cilvēku bērni cēla.”
(1.Moz.11:5)

Dievs negaidīja, ka cilvēce nāktu pie Viņa
un tas patiesībā ir arī neiespējams. Tad
Kungs sacīja: "Iesim nolaidīsimies"…
(1.Moz.11:7)

Sacelšanās sākumā Dievs nolaidās, lai
novērstu cilvēces pašiznīcināšanos
(1.Moz.7-8).

Dievs nonāca, “kad laiks bija piepildījies”
(Gal.4:4), Jēzus nonāca lejā pie mums, tieši
tāpēc, lai mūs glābtu. Patiešām nebija cita
veida, ka Viņš varētu mūs glābt.
Mēs paši nekādā veidā nevaram tuvoties
Dievam. Tāpēc Viņš atnāca pie mums, tā
parādot Savu žēlastību.

“Tāpēc tās vietas vārds tika nosaukts: Bābele, jo tur Tas Kungs sajauca visas
zemes valodas, un no turienes Viņš tos izklīdināja pa visu zemes virsu.”
(1.Moz.11:9)

Cilvēki mēģināja būvēt vārtus uz Dieva troni, lai to
sasniegtu, taču šī vieta kļuva par sajukumu. ["Bābele",
akkadiešu valodā nozīmē "Dieva vārti" un ir līdzīgs ebreju
darbības vārdam "samulsināt"].
Kad cilvēki atstāja šķirstu, Dievs viņiem lika piepildīt zemi
(1.Moz.9:1), taču viņi atteicās paklausīt. Tomēr bija spiesti
izpildīt sākotnējo rīkojumu.

Tas bija liels trieciens viņu augstprātībai un lepnumam. Tomēr
viņi neguva mācību. Lielākā daļa no viņiem joprojām noliedza
Dievu, pielūdza elkus un kļuva arvien samaitātāki.
Tomēr atlikums palika, kas turpināja pielūgt un pagodināt Dievu
(1.Moz.11:27). Šodien Dievam arī ir uzticīgais atlikums.

"Aiz līdzcietības pret pasauli Dievs izjauca torņa
cēlāju nodomus un satrieca pīšļos viņu pārdrošo
pieminekli. Žēlastībā tiem izmainīja valodu, tā
darot galu to dumpīgajiem nodomiem. Dievs ilgi
pacieš cilvēku stūrgalvīgo rīcību un dod tiem bagātas izdevības atgriezties, bet Viņš ievēro visus
viltīgos manevrus, ar kuriem tie grib nostāties pret
Viņa svēto likumu autoritāti. Lai iegrožotu
netaisnību, laiku pa laikam paceļas neredzama
roka, kura tur valdības scepteri. Ir doti
nepārprotami pierādījumi, ka savā gudrībā,
mīlestībā un taisnībā bezgalīgais Visuma Radītājs ir
visaugstākais Valdnieks Debesīs un virs Zemes.
Nostājoties pretī Viņa varai, neviens nevar palikt
nesodīts."
E. G.V. (Sentēvi un pravieši, lpp. 123)

