Lekcja 5 na 30. kwietnia 2022

„Dlatego nazwano je
[miasto] Babel, bo
tam pomieszał Pan
język całej ziemi i
rozproszył ich
stamtąd po całej
powierzchni ziemi”
Rodzaju 11,9

Potop dał ludzkości drugą szansę pójścia za
Bogiem i służenia Mu.
Wkrótce jednak pojawiły się problemy.
Pijaństwo, brak szacunku dla rodziców,
dążenie do chwały i władzy...

A w końcu otwarty bunt przeciwko Bogu.
Potomkowie Noego:
Przekleństwo Kanaana
Historia narodów

Wieża Babel:
Bunt
Bóg zstąpił na Ziemię

Rozproszenie

„Niech będzie przeklęty Kanaan, niech będzie
najniższym sługą braci swoich!.” (Rodzaju 9,25)

Pijaństwo sprawia, że tracimy panowanie nad sobą
(Prz 23,31-35). Noe upił się i rozebrał w swoim namiocie.
Ham zobaczył swojego ojca i naśmiewał się z niego, tym
samym hańbiąc go i łamiąc piąte przykazanie. Podzielił
się tym z innymi. Syn Hama, Kanaan, mógł być z nim w
tym momencie (por. Rdz 9,22).
Nagość Noego była zakryta, podobnie
jak nagość Adama. Przykryli go jego
dwaj starsi synowie (por. Rdz 9,23).
Przekleństwo Kanaana potępiało wszystkie złe praktyki jego
potomków. Przedstawiało też potomstwo Sema jako odkupiciela
wszystkich narodów (Rdz 9,25-27; 22,18).

Rdz 9,25 bywało nieszczęśliwie błędnie stosowane wobec osób
o ciemnej karnacji i używane jako religijne usprawiedliwienie
niewolnictwa. Taka wypaczona interpretacja jest
bezpodstawna z dwóch powodów:
Po pierwsze, przekleństwo nie dotyczyło Chama ani wszystkich jego
potomków, ale jedynie Kanaana. Tak więc przekleństwem nie
był objęty Kusz, pierworodny syn Chama, co z góry wyklucza
objęcie nim osób o ciemnej skórze, w tym głównie
Afrykańczyków.
Drugim powodem, dla którego Rdz 9,25 nie stosuje się do ludzi o
ciemnym kolorze skóry, jest to, że nawiązanie do Kanaana
stanowi wyraźną aluzję do odziedziczenia Ziemi Obiecanej, ze
wszystkim, co ta ziemia symbolizuje, w kontekście obietnicy
zbawienia ludzkości.

Jacques B. Doukhan (Sabbath School Quarterly, Teachers comments)

HISTORIA NARODÓW
Gomer

Księga Rodzaju 70 razy wspomina
o potomkach Noego. Każde
plemię zasiedlało inny region.
Dało to 70 różnych narodów na
ziemi.

Wszyscy znali historię grzechu i
obiecanego odkupienia, którą
Noe się z nimi dzielił. Adam
opowiadał historię Lamekowi, a
Lamek dzielił się nią ze swoim
synem, Noem.
Niestety, niewielu ludzi pozostało
wiernych Bogu.
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„To są plemiona synów Noego według rodów ich w
narodach ich. Od nich to wywodziły się narody
na ziemi po potopie.” (Księga Rodzaju 10,32)

Zgromadzenie na Babelu było otwartym buntem przeciwko Bogu.

Bóg

Babel

„Nie będzie więcej potopu” (Rdz
9,15)

Wieża miała ich ochronić przed
drugim potopem

On ma Imię wieczne i chwalebne
(Iz 63,12.14)

„uczyńmy sobie imię”

„twoi potomkowie będą mieszkać
na całej ziemi” (Rdz 9,7 )

(Rdz 11,4)

Odmówili napełnienia ziemi

Babilon reprezentuje wszystkie ruchy i próby zastąpienia Boga, wspierane
przez szatana i jego filozofię (Księga Izajasza 14,14; Apokalipsa 18,2).

„Wtedy zstąpił Pan, aby zobaczyć miasto
i wieżę, które budowali ludzie.” (Rodzaju 11,5)

Bóg nie czekał, aż ludzkość Go dosięgnie (co jest
właściwie niemożliwe). On zstąpił na ziemię.
Bóg zstąpił, zanim bunt posunął się za daleko.
Uniemożliwił ludziom ponowne zniszczenie
samych siebie (Rdz 7-8).
W ten sam sposób Bóg zstąpił „gdy nadeszła
pełnia czasu” (Ga 4,4) w osobie Jezusa, aby
uwolnić nas od zniszczenia i dać nam życie
wieczne.
Sami nie jesteśmy w stanie dotrzeć do Boga,
dlatego On zstępuje do nas przez swoją łaskę.

„Dlatego nazwano je Babel, bo tam pomieszał Pan język całej ziemi i rozproszył ich
stamtąd po całej powierzchni ziemi.” (Rodzaju 11,9)

Ludzie próbowali zbudować bramę do tronu Bożego, aby go sobie
przywłaszczyć, ale stała się ona miejscem zamętu [„Babel”
oznacza w języku akkadyjskim „bramę Boga” i jest podobne do
hebrajskiego czasownika „pomieszać”].
Kiedy ludzie wyszli z arki, otrzymali polecenie, by zapełnić ziemię
(Rdz 9,1), ale nie chcieli tego uczynić. Po Babel zostali zmuszeni do
wypełnienia tego nakazu.
To był cios dla ich arogancji i dumy. Nie wyciągnęli jednak wniosków.
Większość z nich nadal odrzucała Boga, oddawała cześć bożkom i stała
się zdeprawowana.
Pozostała jednak resztka, która była wierna i nadal czciła Boga
(Rdz 11,27). Również dzisiaj Bóg ma wierną resztkę.

„W swym miłosierdziu dla świata [Bóg] udaremnił zamiar
budowniczych i zniszczył pomnik ich pychy. W swej litości
pomieszał ich język, tym samym zapobiegając ich
buntowniczym
planom.
Bóg
długo znosi
ludzką
przewrotność, dając grzesznikom wystarczającą sposobność
do opamiętania się, widzi jednak wszystkie ich zabiegi
zmierzające do odrzucenia autorytetu Jego sprawiedliwego
i świętego prawa. Od czasu do czasu niewidzialna dłoń,
dzierżąca berło władzy, powstrzymuje występek. Przez to
dany jest bezsporny dowód, że Stwórca wszechświata, Jedyny
nieskończony w mądrości, miłości i prawdzie, jest
najwyższym Władcą nieba i ziemi, i że nikt nie może
bezkarnie kwestionować Jego władzy.”
E. G. W. (Patriarchowie i prorocy, rozdz. 10, s. 123)

