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Створивши людину на свій Образ і Подобу, свобідною і здатною 
вибирати між добром і злом, Бог дав їй можливість вільного са-
мовизначення. Бог дарував людині свободу вибору. Людина покли-
кана зростати у свободі, яка є Божим даром. Однак Адам і Єва, 
піддавшись омані змія, відкинули Божу волю, а тому ослабла їхня 
здатність користуватися свободою. Таку відмову в послухові Богові 
християнська традиція називає гріхом. 

Гріх — це віддалення від мети життя, від гармонії, віддалення від 
Бога. Зло приходить у світ через гріх наших прародичів. Як оповідає 
нам Святе Письмо, із заздрості змій спокушав людей скуштувати 
плід з дерева пізнання добра і зла: «Ви станете, як Бог, що знає 
добро й зло» (Бут 3, 5). Адам і Єва захотіли стати такими, як Бог, 
самостійно, без Бога, вирішувати, що є добром, а що злом. 

Він не послухав Тебе, істинного Бога, створителя свого, 
і дав себе звести приманою змієвою та вмертвив себе сво-
їми прогрішеннями (з Літургії святого Василія Великого).

Людина сама зробила свій вибір, впустивши у своє життя гріх. Адам 
згрішив і втратив те, що називаємо Божою благодаттю, відпав від 
життя, від Бога. Замість визнати свою провину перед Творцем, Адам 
намагається приховати свій переступ. 

Особистий гріх

Тим то як через одного чоловіка ввійшов у світ гріх, і з грі-
хом смерть, і таким чином смерть перейшла на всіх людей, 
бо всі згрішили (Рим 5, 12).

Внаслідок гріха прародичів у людині ослабла воля обирати добро, 
тобто людина стала схильною до зла. Гріхопадіння прародичів при-
звело до того, що людський розум затьмарився і людина втратила 
єдність з Богом — найвищим Добром. Через гріх людина перестала 
розуміти своє покликання. Та це не означає, що Бог позбавив люди-
ну свободи. Кожна людина здатна зробити вільний вибір: прийняти 
Божу волю або відкинути її. Свідомо відкидаючи Божу волю, людина 
чинить гріх і віддаляється від Бога.

Гріх — це нехтування Божою волею, спроба жити окремо від Нього. 
Людина хоче користуватися Божими дарами, але жити і прийма-
ти рішення так, ніби Бога немає, ніби немає різниці між людиною
сотворінням і БогомТворцем. Подібно, як жителі Вавилона хотіли 
збудувати найвищу вежу, аж до неба, стати могутнішими за всіх — 
але самі, без Бога (пор. Бут 11, 1-9).

Гріх — це недовіра до Бога та бажання самоствердитися без Нього. 

Визнавши, що ми згрішили, маємо шанс бути зціленими. Гріх є неду-
гою душі. Людина ослаблена гріхом. Ми не можемо спастися лише 
своїми силами. Тільки Бог може нас зцілити, оздоровити, підняти. 

Наслідки гріха

Наслідком гріхопадіння стало вигнання з раю, праця стала тяжкою, 
а в життя людини увійшли хвороби, страждання і смерть. «Бо запла-
та за гріх — смерть» (Рим 6, 23). Людина сама не здатна перемогти 
зло; не може звільнитися від тягаря гріха. Гріх завжди породжує 
смерть — і на фізичному рівні, і на духовному.

Тому що через чоловіка гріх увійшов у світ, а через гріх — 
смерть (з Літургії святого Василія Великого). 
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Життя стає абсолютно далеким від того, що Бог бажав для людини. 
Згрішивши, людина потрапляє у внутрішнє роздвоєння, віддаляєть-
ся від Бога та відчужується від ближніх. Гріх затьмарив у людині бо-
гоподібність. Зникла гармонія і між людиною та природою — праця 
стала важкою, а народження нового життя, крім радості, приносить 
біль і тривогу. Через позбавлення людей близькості з Богом у жит-
тя людини входить страх, ненависть і насильство. Каїн — перша 
народжена людина — убив рідного брата Авеля. Почалися війни, 
несправедливість, жадоба багатства. Зло і жорстокість запанували 
у світі. 

Унаслідок гріха ослабла воля людини обирати добро й зросла 
схильність до зла. Коли перші люди сказали «ні» Божій любові, вони 
віддалилися від Бога і втратили рай. Однак, люблячий Бог у сво-
їй безмежній любові не залишив людину, обіцяючи їй спасіння, яке 
звершиться воплоченням Сина Божого. 

Молитва
Ослаби, прости, відпусти, Боже, гріхи наші, вільні і невіль-
ні, що в слові і ділі, свідомі і несвідомі, що в думці та по-
мислах, що вдень і вночі — все нам прости, бо Ти Благий 
і Чоловіколюбець. Амінь.

Для роздумів

Як почуваєшся, коли Тобі на добро відповідають злом? 
Що відчуваєш, коли бачиш несправедливість?
Як позбутися гріха?

Для поглиблення теми прочитайте

Гріхопадіння людини: Бут 2, 16–17 і 3,1–19.
Розповідь про митаря Закхея: Лк 19, 1–10.
Притчі про загублену вівцю, втрачену драхму: Лк 15,1–10.
Катехизм УГКЦ «Христос — наша Пасха» пп. 141; 149–158; 756–758.

Для нотаток про найважливіше у цій темі


