
27

Молитва  
Євр 2,6-8
Що таке людина, що Ти про неї пам’ятаєш? Або син чоловічий, що 
Ти навідуєшся до нього? Ти вчинив його малощо меншим від анге-
лів. Увінчав його славою і честю. Усе підкорив йому під ноги.

Тема 6 
Гріхопадіння  
і його наслідки

Чим є гріх і які його наслідки?
Опис гармонії і миру у книзі Буття драматично змінюєть-
ся розповіддю про гріх і його наслідки. Змій спокушає 
прародичів, Диявол, представлений в образі змія, спону-
кає людей самим стати, як Бог, але без Бога і всупереч 
Богу. Ця ідея раніше вже призвела до упадку частини 
ангелів. Гріх віддаляє від Бога, зло шириться світом, але 
залишається надія ― на Бога.

Та й дав Господь Бог чоловікові таку заповідь: 
«З усякого дерева в саду їстимеш; з дерева ж піз-
нання  добра  й  зла  не  їстимеш,  бо  того  самого 
дня, коли з нього скуштуєш, напевно вмреш» (Бут 2,16-17).

Гріх прародичів  
 145-148

У чому суть гріха?
Опис первісного щастя (блаженства) прародичів у перших двох розді-
лах книги Буття представлено образом раю: безпосередньою близькістю 
з Богом, гармонією спілкування з Богом, між людьми, зі всім творінням. 

Тож побачила жінка, що дерево було добре для поживи й гарне для 
очей і приманювало, щоб усе знати; і взяла з нього плід та й скушту-
вала й дала чоловікові, що був з нею, і він теж скуштував (Бут 3,6, 
а також Бут 3-4).
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Хитрість змія полягає в перекрученому представленні Божої запові-
ді як обмеження свободи. Звідси спокуса ― стати, як Бог, але всупереч 
Божій волі, без Бога. Мета цього перекручення ― посіяти сумнів у дореч-
ності заповіді і зруйнувати довіру до Бога. 

Піддавшись спокусі, прародичі порушили Божу заповідь. Діяти 
без Бога, всупереч Богу, лише заради власних мотивів ― це 
є гріх. Через людину дерево пізнання добра і зла стало знаряддям гріха 
й смерті.

Наслідки гріхопадіння 
149-158

Які наслідки гріхопадіння наших прародичів?
Після гріхопадіння у наших прародичів розвіюється ілюзія самодостат-
ності і омріяної великої вигоди від порушення Божої заповіді. Наслідок 
гріха ― смерть, втрата раю, миру й гармонії в собі, зі світом 
і з Богом.

Тоді Господь Бог покликав чоловіка і спитав його: «Де ти?» Той від-
повів: «Я чув твою луну у саді й злякався, бо я нагий, тож і сховався» 
(Бут 3,9-10).

Розірвано близькі довірливі взаємини з Богом: коли Бог наближається, 
людина лякається і ховається. З’являється страх, сором, недовіра. У жит-
тя людини входить страждання, біль, смерть.

Бог і сьогодні застерігає людину, попереджуючи про наслідки гріха: 
«Не споживай... бо напевно вмреш». Закликає людину до відповідальності 
за рішення і вибір. Наслідком вибору людини є вічне життя або смерть.

Чому у світі стільки зла?
Замість гармонії і співпраці ― бажання діяти лише задля власної виго-
ди. Зло ― наслідок гріха: бажання стати, як Бог, без Бога і всупереч Богу. 
Зло ― наслідок зловживання свободою. Відмовляючись від добра, люди-
на стає залежною від зла. Втрачаючи зв’язок із Богом, людина відпадає 
від Джерела життя. В цьому її гріх і, як наслідок, смерть. 

Біблійна розповідь представляє швидке поширення зла і ворожнечі 
між людьми. Відкидаючи добро, людина віддаляється від Бога, 
стає залежною від зла. 

Гріхопадіння має особисті, суспільні і глобальні наслідки. Віддаляю-
чись від Бога, людина не здійснює свого покликання і ролі у світі. Нама-
гаючись самоутвердитися всупереч усім, примножує ворожнечу, сіє сус-
пільний безлад і може призвести до катастроф. 
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Побачив Господь, що людська злоба на землі велика та що всі дум-
ки й помисли сердець увесь час тільки злі,  і жалував, що створив 
людину на землі, тож на серці йому стало важко (Бут 6,5-6). 

Бог, шануючи гідність і свободу людини, дає їй право самій ухвалювати 
рішення, робити вибір і приймати наслідки. Бог відкритий, Він чекає, що 
людина покається, зміниться і повернеться до Бога.

Обітниця Спасителя 
 159-163

Чи є шанс виправити гріх?
Божа любов сильніша від гріха. Попри гріхопадіння перших людей, Бог 
запевняє людей у незмінності його задуму стосовно їхнього богоуподіб-
нення, богоусиновлення та обожествлення. 

Щоб запобігти цілковитій залежності людини від зла, Бог обіцяє, що 
у боротьбі зі злом нащадок людини осягне остаточну перемогу. Спасін-
ня людей станеться завдяки потомкові жінки ― Христові-Месії.

Бог не відвертається від людини навіть після того, як вона 
згрішила, не покидає її напризволяще, а дарує надію на Спа-
сителя. Ця Божа обітниця є першою Благовістю, що відкрила впалому 
людству чудесний горизонт надії.

Хрест, на якому помер Ісус Христос, став для нас знаряддям спасіння. 
Ісус Христос прийняв на себе гріх світу. Через смерть і воскресіння Він 
спасає нас і впроваджує у нове життя. В Ісусі Христі ― наша надія.

Я покладу ворожнечу між тобою і жінкою і між твоїм потомством 
та її потомством. Воно розчавить тобі голову, а ти будеш намагатися 
ввіп’ястися йому в п’яту (Бут 3,15). 

Протоєвангеліє ― з грецької «перша добра новина».

Христос ― сповнення історії спасіння
Якими є основні етапи історії спасіння?
Син Божий ― Боже Слово ― існував споконвіку, будучи Богом від Бога, 
Єдинородним, через якого усе сотворено, і ніщо, що постало, не поста-
ло без Нього. У повноті часу Він воплотився, щоб сповнити отой Божий 
задум, для якого уся попередня історія, і не тільки біблійна, була підготов-
кою і звіщенням. 
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Багаторазово й багатьма способами Бог говорив колись до батьків 
наших через пророків. За останніх же оцих днів він говорив до нас 
через Сина, якого зробив спадкоємцем усього і яким створив віки 
(Євр 1,1-2).

Старий Завіт приготовляє, заповідає через пророків і за допомогою 
різних прообразів представляє прихід Христа, Спасителя світу, та його 
месіанське Царство. Старий Завіт був етапом підготовки, морального 
і релігійного виховання і розвитку народу Ізраїля в часи, які передува-
ли євангельській проповіді Христа. Пророки відіграли у цьому контексті 
окрему роль: вони звістили прихід Христа і його месіанського Царства, 
пов’язуючи давню і нову історію спасіння. 

Особи, події й інституції давньої історії наперед накреслили певні 
аспекти того, що у повноті часів сповнив Ісус Христос. Манна, якою Бог 
нагодував свій народ в пустелі, є прототипом Євхаристії, де присутній 
Христос. Мідяний змій, піднесений Мойсеєм в пустелі, є прототипом Хрис-
тової жертви на хресті для спасіння усіх тих, що повірили в нього. 

Прийшов до  своїх, ― а  свої його не прийняли. Котрі ж прийняли 
його ― тим дало право дітьми Божими стати, які в ім’я його віру-
ють;  які  не  з  крови,  ані  з  тілесного  бажання,  ані  з  волі  людської, 
лише ― від Бога народилися (Йо 1,11-13).
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Ісус, як син Авраама, син Давида ― звіщений Месія, сповнює давні 
Божі обітниці. «Згадавши своє милосердя, як обіцяв був батькам нашим ― 
Авраамові і його потомству повіки», ― співає Марія у гимні «Величає 
душа моя Господа».

Христос сам проголошує, що прийшов сповнити Божі обітниці. Діло Ісу-
са є одночасно і природним продовженням попередньої історії спасіння, 
і несподіваним новим Божим об’явленням в межах того самого Божого 
задуму, що охоплює всю історію. 

Отже, прослідковується продовження старозавітної історії спасіння, 
основаної на законі й обітниці, у новозавітну, що базується на спасінні 
світу Ісусом Христом.

Для роздумів
Яких висновків ви дійшли на основі цієї теми?
Як ви співдієте з Богом?
Як протидієте поширенню зла у світі?

Молитовне читання Святого Письма: Лк 1,46-55
Прочитайте фрагмент Святого Письма, подумайте:
Які слова справили на вас особливе враження?
Що Бог промовляє до вас через ці слова?
Яка ваша відповідь на Боже слово?

Молитва
Бо не відвернувся ти до краю від створіння Твого, що його Tи ство-
рив, Благий, ані не забув Tи діла рук Tвоїх, але відвідував їх на всі 
лади із-за милосердя милости Tвоєї.


