ГРІХОПАДІННЯ АДАМА ТА ЄВИ
Буття 2:7-9, 15-17, 3:1-7

Дорогі діти. Період Церковного календаря перед Воскресінням Господа нашого Ісуса
Христа зветься Чотиридесятницею, бо триває 40 днів. Впродовж нього ми згадуємо біблійні
оповіді про створення милостивим Творцем світу та людини, про гріхопадіння та його наслідки,
про Божу обітницю щодо спасіння людства.
Бог щедро поблагословив Адама і Єву. Він оселив їх в чудовому місці – Едемськім
саду. Вони мали все, що потребували. Та найголовніше – з ними завжди поруч був їхній
Творець. Він був їхнім Другом і Приятелем. Вони спілкувалися з Ним. Між ними панував
досконалий мир, послух, радість, щастя і втіха! Люди, відповідно до Божого задуму, мали жити
вічно. Чому ж тоді нинішній світ так різниться від того, що був на початку? Що сталося? Чому
люди вмирають? Чому ми бачимо довкола стільки горя, страждань і бід? Тому що прекрасний
світ, створений Богом, цілковито змінив гріх, який увійшов на землю через гріхопадіння Адама
та Єви.

У книзі Буття Мойсей розповідає, що посеред Едемського саду росло особливе дерево,
яке звалось «деревом життя», або «деревом пізнання добра і зла». Бог, забезпечуючи людей
всім необхідним, дозволив Адаму та Єві їсти плоди з усіх дерев та кущів, але тільки не з
«дерева життя». Споживати плоди цього дерева Він суворо заборонив. Чому? Така була Його
воля. Того, хто порушить її, чекала смерть.
Бог сподівався, що Адам і Єва, про яких Він подбав найкращим чином, будуть вірні
Йому, коритимуться Його волі і слухняно робитимуть те, що Він наказує. І спершу так було.
Адам і Єва слухались Бога. Але одного дня це змінилося. Якось, йдучи Едемським садом, Єва
почула, як із крони забороненого дерева долинає голос, схожий на шипіння змія. Насправді то
був не змій, а диявол. Він був дуже хитрий і підступний. Диявол почав намовляти Єву, щоб
вона скуштувала плід забороненого дерева і запевняв її, що Бог не покарає за це. Спершу Єва
вагалась. Вона казала змієві, що Бог суворо наказав не їсти плодів забороненого дерева, щоб не
вмерти. Але змій знову почав запевняти її, що нічого не станеться, що вона не помре, а навпаки
– від споживання плодів цього дерева людина дістане особливі знання!
Змій-сатана таки добився свого – Єва погодилась, всупереч Божому наказу,
скуштувати плід забороненого дерева. Його плоди були дуже гарні на вигляд. Вона зірвала
один і скуштувала. Після цього вона дала скуштувати його також і Адаму. Він теж порушив
Божий наказ. Щойно вони скуштували заборонений плід, як збагнули, що накоїли щось зле,
насамперед, – не дотримали Божого наказу. Вони вчинили гріх – не послухалися Бога. Через
непослух перших людей – Адама і Єви гріх охопив всю землю і зіпсув все довкола. Писання
каже, що зіпсута була і земля, і люди. Мир, радість і щастя щезли! Бог більше не був Другом і
Приятелем людей. В людських серцях і оселилися зло, ненависть, заздрість, ворожнеча. Люди
були приречені на смерть.
Через провину гріхопадіння Бог вигнав Адама та Єву з раю, і на вході до нього
поставив ангела з вогняним мечем, щоб той більше нікого не пускав туди. Відтепер люди
повинні були важко працювати, щоб дістати їжу та одяг. Та найбільшим їхнім нещастям була
втрата миру з Богом, вічного життя і смертність. Гріх і смертність стали бідою усього людства.
Воно опинилося в пастці смерті, гріха та диявола. Але Бог змилосердився над людьми! Він
пообіцяв їм послати на землю Спасителя, який примирить їх з Творцем і врятує їх від їхніх
гріхів. Цим Спасителем мав стати Ісус Христос – Син Божий!
ПИТАННЯ ДО УРОКУ:
1. Як зветься період церковного календаря перед Великоднем?
2. Скільки днів він триває?
3. В якій книзі Біблії йдеться про створення Богом світу та людини?
4. Чим людина відрізняється від всіх інших істот, створених Богом?
5. Чим Бог поблагословив Адама та Єву?
6. Що особливого було в стосунках Адама та Єви з Богом на початку?
7. Що змінилося між ними після гріхопадіння?
8. Які плоди Бог заборонив їсти Адаму та Єві?
9. Хто і як намовив людей порушити Божий наказ?
10. Як змінилися земля і люди після гріхопадіння?
11. Якими народжуються після гріхопадіння всі люди?
12. В пастці яких нещасть опинилося все людство?
13. Якими є наслідки гріха нині?
14. Як Бог вирішив проблему гріхопадіння і що пообіцяв людям?

