Ο Παράδεισος χάθηκε και βρέθηκε (Γεν. 2:4-3:24)
Διάλεξη 2 η από την σειρά Η Αρχέγονη Ιστορία
Οδηγός μελέτης
Περιεχόμενα
Περίγραμμα – Ένα περίγραμμα του μαθήματος,
Σημειώσεις – Ένα πρότυπο που παρέχει: το περίγραμμα το μαθήματος; σημειώσεις
κλειδιά, αποσπάσματα και περιλήψεις του μαθήματος, και χώρο για γράψιμο
πρόσθετων σημειώσεων.
Ερωτήσεις αναθεώρησης - Ερωτήσεις στα βασικά περιεχόμενα του μαθήματος και
χώρος για το γράψιμο των απαντήσεων. Κατάλληλο για το γράψιμο εργασιών και τεστ.
Ερωτήσεις εφαρμογής – Ερωτήσεις που συνδέουν το περιεχόμενο του μαθήματος με
την χριστιανική ζωή, την θεολογία και την διακονία, κατάλληλο για συζητήσεις σε
γκρουπ, γραπτές εργασίες και τεστ .
Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτό το μάθημα και τον οδηγό σπουδών
•

Πριν να δείτε το μάθημα
o Προετοιμασία – Ολοκληρώστε τα αναγνώσματα.
o Διαλλείματα διαγράμματος – Εξετάστε που αρχίζει και που τελειώνει το κομμάτι που
ακούτε. Οι διαλέξεις έχουν συμπυκνωμένες πληροφορίες, γι’ αυτό ίσως να θέλετε να
κάνετε κάποια διαλλείματα. Τα διαλλείματα θα πρέπει να σχεδιαστούν σύμφωνα με τους
κύριους διαχωρισμούς του περιγράμματος στις ενότητες.

•

Καθώς βλέπεις το μάθημα
o Σημειώσεις Χρησιμοποιήστε τα τμήματα των σημειώσεων για να ακολουθήσετε το
μάθημα και να κρατήσετε συμπληρωματικές σημειώσεις. Πολλές από τις κύριες ιδέες
συνοψίζονται ήδη στις σημειώσεις αλλά να κάνεις και τις δικές σου συμπληρωματικές
σημειώσεις. Θα πρέπει επίσης να προσθέσετε λεπτομέρειες που θα σας βοηθήσουν
να θυμάστε , να περιγράψετε και να υπερασπίζεστε τις κύριες ιδέες.
o Παύση/επανάληψη μερών του μαθήματος – Ίσως να βρείτε χρήσιμο να κάνετε
παύση ή επανάληψη σε συγκεκριμένα σημεία προκειμένου να γράψετε
συμπληρωματικές σημειώσεις, ξαναδείτε δύσκολες έννοιες, ή συζητήστε τα σημεία
που σας ενδιαφέρουν.

•

Αφού έχετε δει τα μαθήματα
o Ερωτήσεις Ανασκόπησης – Απαντήστε στις ερωτήσεις αναθεώρησης στο χώρο
που υπάρχει. Οι ερωτήσεις αναθεώρησης θα είναι καλύτερο, να τις συμπληρώσει ο
καθένας μόνος και όχι σαν ομάδα.

o Ερωτήσεις εφαρμογής - Οι ερωτήσεις εφαρμογής είναι κατάλληλες για γραπτές
εργασίες ή θέματα για συζήτηση. Για τις γραπτές εργασίες συνιστάτε οι απαντήσεις
να μην ξεπερνούν την μία σελίδα.

Προετοιμασία
•

Διάβασε Γένεση 2:4-3:24
Σχεδιάγραμμα

Εισαγωγή
Ι. Λογοτεχνική Δομή
Α. Γενική Άποψη της Δομής
1. Στον Κήπο
2. Οι συνθήκες Βελτιώνονται
3. Συνθήκες κατάρας
4. Έξω από τον Κήπο
Β. Συμμετρία
1. Αρχή και Τέλος
2. Τα μεσαία τμήματα της ιστορίας
ΙΙ. Αρχική Σημασία
Α. Ο Κήπος της Εδέμ
1. Η Ταυτότητα της Εδέμ
2. Η Αγιότητα της Εδέμ.
Β. Πιστότητα
1. Μέσα στον κήπο της Εδέμ
2. Στην Χαναάν
Γ. Συνέπειες
1. Θάνατος
2. Πόνος
3. Αποκλεισμός
III. Σύγχρονη Εφαρμογή
Α. Εγκαινίαση
1. Ο Παύλος
2. Ο Ματθαίος
Β. Συνέχιση
1. Ο Παύλος
2. Ο Ιάκωβος
Γ. Ολοκλήρωση
1. Προς Ρωμαίους
2. Αποκάλυψη

IV. Περίληψη

Σημειώσεις

Εισαγωγή

Αν και το εδάφιο Γένεση 2:4 – 3:24 είναι ένα σχετικά μεγάλο κείμενο και ασχολείται με αρκετά
ζητήματα, στην πραγματικότητα διαμορφώνει μια ενιαία αφήγηση.

Ι. Λογοτεχνική Δομή της Γέν. 2:4 – 3:24

Α. Γενική Άποψη της Δομής της περικοπής (Γέν. 2:4 – 3:24)
1. Στον Κήπο (Γεν. 2:4-17)

2. Οι συνθήκες Βελτιώνονται (Γεν. 2:18-25)
Η συγκεκριμένη ενότητα ξεκινά με την εισαγωγή ενός νέου προβλήματος ( Γεν. 2:18).

3. Συνθήκες κατάρας (Γεν. 3:1-21)
Το συγκεκριμένο υλικό ξεκινά με την εισαγωγή ενός νέου χαρακτήρα και ενός νέου θέματος:
τον όφη του πειρασμού

4. Έξω από τον Κήπο(Γεν. 3:22-24)

Ο Θεός μιλάει σχετικά με το πρόβλημα του δέντρου της ζωής.

Οι άνθρωποι δεν θα είχαν πια πρόσβαση στην Εδέμ, παρά μόνο μέσω άμεσης παρέμβασης
του Θεού.

Β. Συμμετρία της περικοπής (Γέν. 2:4 – 3:24)

1. Η Αρχή και το Τέλος της περικοπής
Τα εδάφια 2:4-17 και 3:22-24 έρχονται σε έντονη αντίθεση μεταξύ τους, με τουλάχιστον
τρεις σημαντικούς τρόπους:

•

Η Τοποθεσία:
o 2:4-17: Ο Αδάμ έζησε και εργάστηκε σε έναν τόπο, γεμάτο με θεϊκές ευλογίες.

o 3:22-24: Ο Θεός διώχνει τον Αδάμ και την Εύα από τον Κήπο.

•

Τα Δέντρα:
o 2:4-17: δίνει έμφαση στο δέντρο της γνώσης.

o 3:22-24: δίνει έμφαση στο δέντρο της ζωής.

•

Η αποστολή της ανθρωπότητας:
o 2:4-17: Ο Θεός όρισε τον Αδάμ ώστε να επιτελέσει ευλογημένο έργο μέσα
στον Κήπο, χωρίς πόνο ή δυσκολία.

o 3:22-24: Ο Θεός απέβαλλε τον Αδάμ και την Εύα από τον Κήπο και τους
καταδίκασε σε σκληρό μόχθο έξω από τον Κήπο

Όπως θα δούμε αργότερα, αυτό το σύνολο αντιθέσεων απευθυνόταν άμεσα στις συνθήκες,
μέσα στις οποίες βρέθηκαν οι Ισραηλίτες καθώς ο Μωυσής τους οδηγούσε προς τη Γη της
Υπόσχεσης.
2. Τα μεσαία τμήματα της περικοπής

Τρείς αντιφατικές συμμετρίες:
•

Θεϊκή σχέση:
o 2:18-25: Βλέπουμε μια αρμονική σχέση ανάμεσα στον Αδάμ και το Θεό.

o 3:1-21: Η δυσαρμονία αντικατέστησε την αρχική αρμονία ανάμεσα στον Θεό
και την ανθρωπότητα.

•

Ανθρώπινες σχέσεις:
o 2:18-25: Απόλυτη ευτυχία

o 3:1-21: Διαμάχες οι οποίες θα παρέμεναν με επίμονο τρόπο στην σχέση του
άντρα με τη γυναίκα.

•

Σχέσεις με το κακό:
o 2:18-25: Το κακό δεν υπάρχει πουθενά.

o 3:1-21: Μόνιμη διαμάχη με το κακό.

Ο Μωυσής έγραψε για τον Αδάμ και την Εύα με τρόπους που μπορούσαν άμεσα να
συνδεθούν με τα βιώματα του Ισραήλ.

ΙΙ. Η Σημασία της Γεν. 2:4 – 3:24 για τους αρχικούς παραλήπτες
Ο Μωυσής έγραψε την αρχέγονη ιστορία του, για να δώσει στον Ισραήλ πρακτικές οδηγίες
σχετικά με το τρέχον θρησκευτικό και κοινωνικό πρόγραμμα που θα ακολουθούσαν, καθώς
θα έφευγαν από την Αίγυπτο και θα πορεύονταν προς την γη Χαναάν.

Ο Μωυσής επικεντρώθηκε σε αυτά τα ζητήματα, με συγκεκριμένο σκοπό να ενθαρρύνει τους
Ισραηλίτες ώστε να ανιχνεύσουν και να αντιστρέψουν τα βήματα του Αδάμ και της
Εύας.

Α. Ο «Νέος» Κήπος της Εδέμ

Ο Μωυσής προσδιόρισε την Εδέμ με την Γη της Επαγγελίας

1. Η Ταυτότητα της «νέας» Εδέμ

Από την Εδέμ πήγαζε ένα ποτάμι και πότιζε τον κήπο, κι από εκεί διαχωριζόταν σε
τέσσερις παραποτάμους.

•

Φισών

•

Γιχών

•

Τίγρης

•

Ευφράτης

Το όνομα Εδέμ:
•

Στην Βαβυλωνιακή γλώσσα, η λέξη «Εδέμ» σημαίνει «πεδιάδα, ή επίπεδο έδαφος»

•

Στα Εβραϊκά, πάντως, «Εδέμ» δεν σημαίνει «πεδιάδα», αλλά «ένας ευχάριστος ή
απολαυστικός τόπος».

Τοποθεσία:
•

Ο ποταμός της Εδέμ τροφοδοτούσε τους Τίγρη και Ευφράτη

•

Επομένως η Εδέμ δεν περιοριζόταν μόνο στην ευρύτερη περιοχή του Τίγρη-Ευφράτη.

•

Η Εδέμ εκτεινόταν από τον Τίγρη-Ευφράτη έως την σύγχρονη Τουρκία και τα σύνορα
της Αιγύπτου

Ο Θεός είχε υποσχεθεί στον Αβραάμ και τους απογόνους του τη γη εκείνη, η οποία κάποτε
ήταν γνωστή ως Εδέμ.

2. Η Αγιότητα της «νέας» Εδέμ.
Η γη της υπόσχεσης ήταν ο τόπος όπου θα μπορούσαν να λάβουν την ευλογία της εισόδου
στην ιδιαίτερη παρουσία του Θεού.

Ο Μωυσής παρουσίασε την Εδέμ ως άγιο τόπο, περιγράφοντας την με όρους που επίσης
ίσχυαν για την Σκηνή του Μαρτυρίου

Τουλάχιστον εφτά χαρακτηριστικά της Εδέμ φανερώνουν ότι επρόκειτο για τον ιδιαίτερο
τόπο της παρουσίας του Θεού, ακριβώς όπως και η Σκηνή του Μαρτυρίου.

•

Ο Θεός «περπατούσε στον κήπο»

•

Το δέντρο της ζωής

•

Χρυσάφι και Όνυχα

•

Άγγελοι

•

Η είσοδος της Εδέμ ήταν «προς την ανατολή»

•

Υπηρεσία

•

Έξι ημέρες

Το να ζει κανείς κοντά στη Χαναάν , σήμαινε ότι βρισκόταν κοντά στον τόπο τον οποίο ο
Θεός είχε ορίσει από το ξεκίνημα ως την άγια κατοικία Του.

Η γη Χαναάν ήταν μόνο μια σκιά του μεγαλείου που ήταν η Εδέμ αρχικά. Όμως, καθώς ο
Μωυσής έγραφε, έθετε ενώπιον των Ισραηλιτών το όραμα για το πώς θα μπορούσε να είναι
η γη τους σε μια μελλοντική εποχή.

Β. Η ανάγκη της Πιστότητας
Ο Μωυσής ήθελε, οι Ισραηλίτες να θυμούνται πως η γη της υπόσχεσης προς την οποία
πορεύονταν, απαιτούσε από τον λαό να είναι πιστοί στις εντολές του Θεού.

1. Μέσα στον κήπο της Εδέμ
Ο Θεός δοκίμαζε τον Αδάμ και την Εύα για να δει αν θα αποδεικνύονταν πιστοί προς
Αυτόν.
•

Εάν ο Αδάμ και η Εύα ήταν πιστοί, θα λάμβαναν ακόμη μεγαλύτερες ευλογίες
από τον Θεό.

•

Εάν αποδεικνύονταν μη πιστοί, θα υπέφεραν από την κρίση του Θεού.

2. Στην Χαναάν
Ο Θεός απαιτούσε από τον Ισραήλ να δείξει πιστότητα προς το πρόσωπό Του, ώστε να
μπορέσουν να εισέλθουν στη γη Χαναάν και να την κατακτήσουν.

Οι ευλογίες της Γης της Υπόσχεσης δεν θα δίνονταν άνευ όρων:

• Αν ο Ισραήλ έκανε κακή χρήση του προνομίου για κατοίκηση στην Χαναάν, τότε
είναι σίγουρο ότι θα καταστρεφόταν ακριβώς όπως όλα τα έθνη, τα οποία ο Θεός
κατέστρεψε πριν από αυτόν.

• Αν ο Ισραήλ ζούσε δια πίστεως, ως ένας άγιος λαός πλήρως αφιερωμένος στις
εντολές του Θεού. Μόνο τότε θα μπορούσαν να ελπίζουν, ότι θα εισέρχονταν στη γη
της υπόσχεσης και θα παρέμεναν εκεί εν ειρήνη.

Γ. Οι Συνέπειες της έλλειψης της πιστότητας

1. Ο Θάνατος

Ο Θεός απείλησε τον Αδάμ και την Εύα με θάνατο, ως συνέπεια της αμαρτίας τους.

Η συνέπεια της μη-πιστότητας απέναντι στην εντολή του Θεού μέσα στον κήπο ήταν:
•

Καταδίκη σε θάνατο εις βάρος των προγόνων της ανθρωπότητας

•

Ενώ η ίδια ποινή βάρυνε πάνω από τις ζωές των Ισραηλιτών, οι οποίοι θα
αποδεικνύονταν απόλυτα άπιστοι προς τις εντολές του Θεού.

2. Ο Πόνος

Η συνέπεια του πόνου έπεσε με τον ίδιο τρόπο στον Αδάμ και την Εύα.

Ο Μωυσής οδηγούσε τον Ισραήλ σε έναν τόπο όπου υπήρχε ανακούφιση από τον πόνο
που είχαν βιώσει, όσο καιρό παρέμεναν έξω από τη Χαναάν.

3. Ο Αποκλεισμός
Ο Αδάμ και η Εύα αποκλείστηκαν από τον κήπο και από το δέντρο της ζωής.

Η πρόσβαση στο δέντρο της ζωής δεν ήταν απαγορευμένη στην ανθρωπότητα αιωνίως.

IΙΙ. Σύγχρονη Εφαρμογή της Γεν. 2:4 – 3:24
Α. Η Εγκαινίαση της Βασιλείας
Κατά τα εγκαίνια της Βασιλείας, ο Χριστός αντέστρεψε αυτά που ο Αδάμ και η Εύα είχαν
κάνει μέσα στον κήπο της Εδέμ. Μέσα από την γήινη διακονία Του, ο Χριστός εκπλήρωσε
τις εντολές του Θεού, ενώ ο Αδάμ και η Εύα είχαν αποτύχει.

1. Ο Παύλος
•

Ρωμαίους 5:14: « Ο θάνατος κυριάρχησε σε όλους τους ανθρώπους, από τον
Αδάμ ως το Μωυσή, ακόμα και σε αυτούς που δεν αμάρτησαν, όπως ο Αδάμ,

ο οποίος παραβίασε μια ρητή εντολή του Θεού. Ο Αδάμ ήταν προτύπωση του
μελλοντικού γενάρχη ».

•

Ρωμαίους 5:18-19: « Το συμπέρασμα είναι πως, όπως το ένα παράπτωμα
έγινε αιτία καταδίκης όλων των ανθρώπων, έτσι και το σωτήριο έργο έγινε αιτία
σωτηρίας και ζωής για όλους τους ανθρώπους. Κι όπως η παρακοή του ενός
ανθρώπου έκανε όλη την ανθρωπότητα αμαρτωλή, έτσι και με την υπακοή του
ενός θα αναγνωριστούν όλοι δίκαιοι από το Θεό».

Το «ένα παράπτωμα» του Αδάμ είχε ως αποτέλεσμα την «καταδίκη όλων των ανθρώπων»,
όμως «το σωτήριο έργο «του Χριστού έγινε «αιτία σωτηρίας και ζωής για όλους τους
ανθρώπους».

Η Καινή Διαθήκη διδάσκει ότι ο Χριστός είναι ο ομοσπονδιακός αντιπρόσωπος της
διαθήκης, όλων εκείνων που πιστεύουν σ’ Αυτόν.

2. Ο Ματθαίος
Ο Ματθαίος έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στον τρόπο με τον οποίο ο Χριστός αντέστρεψε
το αμάρτημα του Αδάμ, μέσα από την καταγραφή του πειρασμού που βίωσε ο
Χριστός, στο κατά Ματθαίο 4:1-11.

•

Η τοποθεσία: Έρημος

•

Το χρονικό διάστημα:40 ημέρες/40 χρόνια

•

Πείνα

•

Ο χειρισμός των Γραφών: Ο Ιησού παρέθεσε κείμενα δοκιμασιών

•

Άγγελοι: Όταν ο Ιησούς αποδείχτηκε πιστός μέσα από την δοκιμασία που
βίωσε, ο Θεός αντέστρεψε το ρόλο των αγγέλων και τους όρισε ως υπηρέτες
των αναγκών του Ιησού.

Β. Η Συνέχιση της Βασιλείας
Στην διάρκεια της συνέχειας της Βασιλείας, οι ακόλουθοι του Χριστού πειράζονται,
δοκιμάζονται ακριβώς όπως οι Ισραηλίτες που αρχικά διάβασαν σχετικά με τη ζωή του Αδάμ
και της Εύας.

1.

2. Ο Παύλος
Ο Παύλος ανέφερε το αρνητικό παράδειγμα της Εύας, ώστε να προειδοποιήσει
ενάντια στη χειρότερη μορφή απιστίας, δηλαδή την απομάκρυνση από το αληθινό
Ευαγγέλιο του Χριστού.

3. Ο Ιάκωβος
Η αντίθεση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο, παραλληλίζει τα ζητήματα της
προσφοράς του δέντρου της ζωής και της απειλής του θανάτου, τα οποία
προβάλλονται στην ιστορία του Αδάμ και της Εύας.

Ο Παύλος και ο Ιάκωβος ενθαρρύνουν όλους εμάς να φανούμε πιστοί στην διάρκεια
των δοκιμασιών που βιώνουμε κατά την συνέχιση της Βασιλείας.

Γ. Η Ολοκλήρωση της Βασιλείας
1. Η Προς Ρωμαίους
Στην Προς Ρωμαίους 16:20 ο Παύλος μεταδίδει αυτή την ελπίδα, κάνοντας μια αναδρομή
στην υπόσχεση της σωτηρίας που αναφέρεται στη Γένεση 3:15.

2. Η Αποκάλυψη
Ο Ιωάννης αναφέρθηκε στο δέντρο της ζωής, σε αρκετές περιπτώσεις στην πορεία του
συγκεκριμένου Βιβλίου.
Ο Αδάμ και η Εύα εκδιώχθηκαν από τον κήπο της Εδέμ, έτσι ώστε να μην μπορέσουν να
φάνε από το δέντρο της ζωής. Κι όμως, όταν ο Χριστός επιστρέψει, ο Θεός θα δώσει στο
λαό Του το δικαίωμα να φάνε από το δέντρο της ζωής.

Ο Ιωάννης είδε το νέο κόσμο, ως μια επιστροφή στον παράδεισο, τον οποίο κάποτε είχαν
απολέσει ο Αδάμ και η Εύα.

Περίληψη

Ερωτήσεις Ανασκόπησης
1. Κάνε μια σύντομη ανασκόπηση των κύριων τμημάτων του Γένεσης 2:4-3:24.

2. Εξήγησε τις σημαντικές συμμετρίες μεταξύ των κύριων τμημάτων αυτής της περικοπής.

3. Πώς ο Μωυσής προσδιορίζει τον κήπο της Εδέμ και γιατί εξήγησε την αγιότητα του
κήπου;

4. Εξήγησε πως ο Μωυσής περιγράφει το μοτίβο της πιστότητας τόσο στην Εδέμ όσο και
στην Χαναάν.

5. Εξήγησε τις συνέπειες της απιστίας του Αδάμ και της Εύας.

6. Εξήγησε πως τα αρχέγονα γεγονότα της Γένεσης 2-3 συνδέονται με τις ζωές των
Ισραηλιτών στις ημέρες του Μωυσή.

7. Πως ο Παύλος και ο Ματθαίος διδάσκουν ότι η σωτηρία εν Χριστώ εγκαινιάζει μια
επιστροφή στον παράδεισο;

8. Σύμφωνα με τον Παύλο και τον Ιάκωβο, πως η αφήγηση του Μωυσή για τον Αδάμ και την
Εύα στον κήπο συνδέεται με την συνέχιση της βασιλείας;

9. Σύμφωνα με την Καινή Διαθήκη, πώς η ιστορία του Αδάμ και της Εύας στον κήπο
εφαρμόζεται στην ολοκλήρωση της βασιλείας;

Ερωτήσεις Εφαρμογής
1. Στην αρχέγονη ιστορία ο Μωυσής εξιστορεί πως το κακό της αμαρτίας καταστρέφει τις
σχέσεις μεταξύ του Θεού και του λαού του, καθώς επίσης και τις σχέσεις μεταξύ των
ανθρώπων. Τι συνέπειες αυτού (του κακού) μπορούμε να δούμε στον σύγχρονο κόσμο;

2. Για του Ισραηλίτες, η γη Χαναάν ήταν μόνο μια σκιά του τι ήταν η Εδέμ πρωταρχικά. Ο
Μωυσής οραματίστηκε ενώπιων των Ισραηλιτών τη Γη της Επαγγελίας του μέλλοντος. Ποιο
όραμα για την Γη της Επαγγελίας θα πρέπει να έχουν οι σύγχρονοι Χριστιανοί και γιατί ;

3. Γιατί ο Θεός δοκιμάζει τον λαό του; Με ποιους τρόπους σ’ έχει δοκιμάσει ο Θεός; Ήσουν
πιστός/η;

4. Ο Μωυσής εξήγησε στους Ισραηλίτες ότι το να κατέχουν την Γης της Επαγγελίας θα ήταν
μια πρόγευση των ευλογιών της ζωής, αλλά προϋπέθετε την υπακοή τους. Τι πρόγευση των
μελλοντικών ευλογιών απολαμβάνουν οι Χριστιανοί του σύγχρονου κόσμου; Είναι αυτές οι
ευλογίες υπό όρους;

5. Ποια ελπίδα μπορούν οι σύγχρονοι πιστοί να αποκομίσουν από το γεγονός ότι ο Χριστός
άρχισε να ανατρέπει την ζημιά που προκάλεσε η ανυπακοή του Αδάμ και της Εύας;

6. Διαβάστε το Ιάκωβος 1:12-15. Ποια προοπτική δίνει ο Ιάκωβος ανεξαρτήτως των
δοκιμασιών κατά την διάρκεια της συνέχισης της βασιλείας; Πώς αυτό ενθαρρύνει τους
Χριστιανούς να μείνουν πιστοί στον Θεό.

7. Διαβάστε το Αποκάλυψη 22:12. Ο Ιωάννης προφητεύει και βλέπει τον νέο κόσμο σαν μια
επιστροφή του παράδεισου που χάθηκε. Πώς το λυτρωτικό έργο του Θεού για την ιστορία
δίνει στην ζωή σου σκοπό και σημασία;

8. Ποιά είναι η πιο σημαντική γνώση που αποκόμισες απ’ αυτή την διάλεξη; Και γιατί;

