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Małe studium biblijne

ZLEKCEWAŻENIE BOGA 
- GRZECH

WSTĘP
Bóg jest suwerenny, niezależny, sam 

o wszystkim decyduje. Podjął decyzję, aby 
stwoyć wszechświat i stwoył go. Stwoył 
także łowieka, którego już umiłował, zanim 
go stwoył. Umieścił go w Ogrodzie Eden, 
najpiękniejszym i najżyźniejszym, ym okazał 
łowiekowi wielką dobroć i łaskę. Oekiwał, 
że łowiek doceni Jego dobroć, odwzajemni 
uucie, choćby popez uszanowanie Stwórcy 
i Jego woli. Bóg oekiwał, że łowiek odbie-
e Jego słowa jako żyliwe, także i te: „I dał 
Pan Bóg łowiekowi taki rozkaz: z każdego 
dewa tego ogrodu możesz jeść, ale z dewa 
poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy 
tylko zjesz z niego, na pewno umesz” (1 Mż 
2, 16-17). Tak też było do pewnego asu, póki 
nie pojawił się szatan.

SZATAN
Womniany w 1 Mż 3,1 „wąż chytejszy 

niż wszystkie dzikie zwieęta” jest synoni-
mem istoty podstępnej, pebiegłej, wrogiej 
Bogu i łowiekowi. Objawienie Jana 12,9 
ujawnia nam, kim jest ta istota i skąd się wzię-
ła. Autor, to, co zobaył, tak opisuje: „I zu-
cony został ogromny smok, wąż starodawny, 
zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały 
świat; zucony został na ziemię, zuceni też 
zostali z nim jego aniołowie”. Wąż ten jest ob-
razem szatana - anioła zbuntowanego peciw 
Bogu i wyuconego z nieba w asie między 
stwoeniem świata a upadkiem łowieka w 
gech. Jest wrogiem Boga, a także i łowieka, 
któremu zazdrości szęścia. Jest także zwodzi-
cielem, mężobójcą i ojcem kłamstwa (J 8,44).

GRZECH
Tenże „diabeł w owej skóe” pedstawia 

siebie jako dobroyńcę łowieka w dąże-
niu do poznania świata. W prowokującym 
pytaniu „Czy eywiście Bóg powiedział?” 
podważa autorytet Boga, budzi zwątpienie. 
Posuwa się jesze dalej, mówiąc: „Na pewno 

nie umecie, le Bóg wie, że gdy tylko zje-
cie z niego, otwoą się wam oy i będziecie 
jak Bóg znający dobro i zło” (3,4-5). Oskarżył 
Boga o tyranię, o brak miłości do łowieka, 
o zazdrość. Sugeruje, że intencją Boga nie było 
osteżenie (wypływające z miłości) ped 
tragedią, le zniewalający zakaz zazdrosnego 
Boga stegącego swojej pozycji. Podsunął 
myśl o obawie Boga bojącego się, że łowiek 
stanie się mu równy. 

Szatan, rytną  i kłamliwą prowokacją, 
wzbudził w łowieku ambicje i pychę, co 
Adama i Ewę doprowadziło do buntu peciw 
Bogu, do zlekceważenia Jego Słowa i woli. 
Zwrócenie się peciw Bogu, odejście od słusz-
nej drogi jest gechem. Nastąpił akt świado-
mego i dobrowolnego nieposłuszeństwa, pe-
ciwstawienia się łowieka Bogu. Adam i Ewa 
chcieli zająć miejsce pysługujące tylko Bogu, 
by decydować o tym, co dobre, a co złe. Nie 
chcieli być poddani Temu, który ich stwoył 
i zapewnił im idealne warunki bytowe. Chcieli 
być jak Bóg, a więc chcieli zająć Jego miejsce. 
Ewa dała się zwieść oszustowi, zamiast Bogu 
zaufała szatanowi. Adam, który był świad-
kiem wydaeń, mógł i powinien się temu 
eciwić. Żona nie namawia go, nie zmusza 
go. Po prostu daje mu owoc a on go biee 
i je. Wtedy otwierają się im „oy”, pychodzi 
olśnienie obnażające ich nieposłuszeństwo. 
Oduwają swoją „nagość”, także „nagość” 
jako uwidonienie złego, gesznego ynu. 
W ich sercach pojawił się niepokój, być może 
także wstyd i strach, w wyniku ego próbo-
wali ukryć się ped Bogiem. 

Proces sądowy
Praojcowie pekonali się, że nie można 

skryć się i uciec ped Bogiem. Bóg znalazł 
Adama, Ewę, a także i węża – szatana i rozpo-
ął proces sądowy. 

Pesłuchanie
W wierszach 8-13 mamy opisane pesłucha-

nie Adama i Ewy. Teba podkreślić, że Bóg nie 
pesłuchiwał szatana, który nie jest dla Nie-
go żadnym panerem do rozmowy. Najpierw 
Pan wzywa Adama i mówi : „Adamie, gdzie 
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jesteś?!” Jest tutaj zawae pytanie, co uyni-
łeś?, dlaego zgeszyłeś? A także odwołanie 
się do jego odpowiedzialności. W odpowiedzi 
Adam nie podaje miejsca swego pobytu, ale 
tłumay się, dlaego ucieka ed oblia Bo-
żego. Jako powód podaje strach owodowany 
nagością. Swoją wypowiedzią wskazuje, że 
„coś” się zmieniło, bo do tej pory też był ped 
Bogiem „nagi” i tego ani nie dostegał, ani też 
z tego powodu  nie oduwał wstydu. Adam 
dostegł fakt, że Bóg wie o jego nieposłuszeń-
stwie i boi się Bożej reakcji, Bożej kary. Kolejne 
Boże pytania zmieają do budzenia odpowie-
dzialności za swoje yny. ”Kto ci powiedział, 
że jesteś nagi? Czy jadłeś z dewa, z którego 
zakazałem ci jeść?” W odpowiedzi Adama brak 
jednak pokory, żalu, skruchy. Nie uje się od-
powiedzialnym za to, co się stało. Mówi: „Ko-
bieta, którą mi dałeś, aby była ze mną, dała 
mi z tego dewa i jadłem.” Fakty się zgadzają, 
ale… Adam był z żoną, widział i wiedział, co 
się dzieje. Pedstawia siebie jako niewiniątko. 
„To nie ja, to ona jest winna”. Posuwa się nawet 
dalej i oskarża samego Boga, mówiąc: „kobieta, 
którą mi dałeś”. Adam miał być dla żony po-
mocą, warciem, ale gdy pyszło pokuszenie, 
nie peciwstawił się i sam chętnie mu uległ. 

Bóg, obnażywszy myśli Adama, zwrócił 
się do niewiasty z krótkim, konkretnym py-
taniem: „Dlaego to uyniłaś?” Również 
i ona nie pyznaje się do winy i nie mówi, że 
chciała być równa Bogu. Zeznaje : „Wąż mnie 
zwiódł i jadłam.” Winę zuca na kusiciela, 
szatana i pośrednio, podobnie jak jej mąż, tak-
że na Boga.  

Ogłoszenie wyroku
Jako pierwszy wyrok usłyszał szatan wystę-

pujący pod postacią węża. Bmiał on: „Wtedy 
ekł Pan Bóg do węża: Ponieważ to uyniłeś, 
będziesz peklęty wśród wszelkiego bydła 
i wszelkiego dzikiego zwiea. Na buchu 
będziesz się ołgał i proch będziesz jadł po 
wszystkie dni życia swego! I ustanowię nie-
pyjaźń między tobą a kobietą, między twoim 
potomstwem a jej potomstwem; ono zdepe ci 
głowę, a ty ukąsisz je w piętę.” Bóg do tej pory 
swoje stwoenie błogosławił. Tutaj mamy 
do ynienia po raz pierwszy z wyjątkowym 
wydaeniem – z pekleństwem. Bóg peklął 
szatana na zawsze. Oznaa to oddalenie od 
Boga, głębokie upokoenie i pogardę, których 
symbolem jest ołganie się na buchu i lizanie 
prochu (3 Mż 11, 42; 5 Mż 32,24;  Iz 49,23; Mich 
7,17). Szatan został już zwyciężony, poniżony, 
a jego yn wzgardzony. Potomstwo niewiasty, 
chociaż zostanie uśmiercone, to jednak pokona 
szatana. Mamy tutaj protoewangelię, zapo-
wiedź Chrystusa, Jego śmierci i zwycięstwa.

Ewa z ust Bożych usłyszała wyrok: „Pomno-
żę dolegliwości bemienności twojej, w bó-
lach będziesz rodziła dzieci, mimo to ku mężo-
wi twemu pociągać cię będą pragnienia twoje, 
on zaś będzie panował nad tobą.” Zachwiana 
została wzajemna równowaga i harmonia, 
pojawia się hegemonia, walka płci, poucie 
poniżenia (1 Mż 18,12; 2 Mż 21,4). Pró radości 
z narodzin, pekazywania daru życia, pojawiają 
się bóle porodowe. 

Adam usłyszał: „Ponieważ usłuchałeś głosu 
żony swojej i jadłeś z dewa, z którego ci za-
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broniłem, mówiąc: Nie wolno ci jeść z niego, 
peklęta niech będzie ziemia z powodu ciebie! 
W mozole żywić się będziesz z niej po wszystkie 
dni życia swego! Ciernie i osty rodzić ci będzie 
i żywić się będziesz zielem polnym. W pocie 
oblia twego będziesz jadł chleb, aż wrócisz 
do ziemi, z której zostałeś wzięty; bo prochem 
jesteś i w proch się obrócisz.” Został wygnany 
ze waniałego żyznego, ogrodu Eden na rolę, 
którą Bóg peklął z powodu gechu łowieka, 
wymagającą trudu, wysiłku i potu. Odtąd każ-
da praca, każde działanie łowieka związane 
jest z trudem, problemami, wysiłkiem i potem. 
Bóg pypomina także konieność umierania.

Wykonanie wyroku
Wbrew zapewnieniom szatana zlekceważenie 

Bożej woli i targnięcie się na Jego władzę zosta-
ło ukarane. Zły yn gech, został ujawniony, 
rawcy osądzeni i skazani wyrokiem Boga. 
Wyrok został natychmiast wykonany i wcie-
lony do realizacji. Szatan został zlekceważony 
pez Boga, który z nim nie chciał nawet rozma-
wiać. Został zhańbiony i poniżony, skazany na 
zagładę. Człowiek został usunięty ze szególne-
go Ogrodu Eden do ziemi, z której został wzięty 
i gdzie panują inne warunki. „I ekł Pan Bóg: 
Oto łowiek stał się taki jak my: zna dobro 
i zło. Byleby tylko nie wyciągnął teraz ręki 
swej i nie zerwał owocu także z dewa życia, 
i nie zjadł, a potem żył na wieki! Odprawił go 
więc Pan Bóg z ogrodu Eden, aby uprawiał 
ziemię, z której został wzięty. I tak wygnał 
łowieka, a na wschód od ogrodu Eden umie-
ścił cheruby i płomienisty mie wirujący, aby 
stegły drogi do dewa życia.” Tam pojawia 
się trud, pot, śmierć, nieoekiwane owoce pra-
cy – „ciernie i osty”. 

Mówiąc o upadku łowieka, gechu i kae, 
teba bardzo wyraźnie podkreślić, że Bóg po 
upadku łowieka w gech nie pestał kochać 
łowieka, nie odwrócił się od łowieka i nadal 
się nim opiekuje i troszy się, co symbolizuje 
nam pyodzienie Adama i Ewy już po upad-
ku „I uynił Pan Bóg Adamowi i jego żonie 
odzienie ze skór, i pyodział ich.” ( 1 Mż 3, 21). 

SKUTEK  GRZECHU
Pierwsze nieposłuszeństwo prarodziców 

skaziło naturę łowieka, która uległa całkowi-
temu zepsuciu. Człowiek stał się gesznikiem. 

Adam i Ewa, wraz z darem życia, pekazali 
następnym pokoleniom gech pierworodny, 
yli skłonność do gechu (Ps 51; Hi 25, 4-6); 
Rz 5,12, zakłócenie relacji z Bogiem, uciekę 
od Boga (Oz 8,1; Iz 59,2; 2 Sm 12,7.9.10). Aykuł 
Drugi Konfesji Augsburskiej głosi: „Kościoły 
nasze nauają, iż po upadku Adama wszyscy 
ludzie wydani na świat w osób naturalny 
– rodzą się z gechem, tj. bez bojaźni Bożej, bez 
ufności ku Bogu i ze złymi pożądaniami, iż ta 
ułomność, yli pyrodzone skażenie prawdzi-
wie jest gechem, ściągającym wiene potę-
pienie i śmierć na tych, co się nie narodzą na 
nowo pez Chest i Ducha Świętego(...)”

Od upadku Adama i Ewy gech rozwija 
się jakościowo i ilościowo, buąc stosunek 
łowieka do Boga, a także stosunki mię-
dzyludzkie. Skutkami, „owocami”, gechu 
pierworodnego są wszystkie dalsze nieposłu-
szeństwa wobec Bożej woli, jak np. nieufność, 
bałwochwalstwo, bratobójstwo, nienawiść, 
zazdrość i wiele, wiele innych. 
Jedynie dzięki Bożej Łasce, za-
powiedzianej w protoewangelii, 
a okazanej w Jezusie Chrystu-
sie możemy z ufnością pateć 
w pyszłość.

ks. Andej Mendrok
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