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D. Despărțirea de Dumnezeu prin păcat a primilor oameni și urmările ei (Facerea 3)

Căderea în păcat a primilor oameni:
- la îndemnul mincinos al diavolului, venit printr-un animal (şarpe);
- întâi Eva a păcătuit, apoi Adam;
-păcatul lor = neascultarea de porunca lui Dumnezeu, cuprinde:
• lenea/ trândăvia – în loc să împlinească porunca lui Dumnezeu, Eva pierde timpul intrand în
vorbă cu diavolul, care vrea să afle secretul (porunca) lui Dumnezeu cu oamenii;
• îndoiala de sinceritatea / adevărul dat lor de Dumnezeu, neîncrederea în Dumnezeu,
venită prin îndemnul diavolului; (omul se desparte de Dumnezeu în inima sa);
• lăcomia pântecelui (”bun de mâncat”), pofta ochilor (”plăcut ochilor la vedere”, amăgiți de
aspectul exterior al fructului) și trufia vieții sau mândria (”vrednic de dorit, pentru că dă
știință”; vor să fie și ei ca Dumnezeu; să știe, ca El, binele și răul);
• nepocăința – nu își recunosc vinovăția și nu cer iertare, când Dumnezeu le arată că nu au
ascultat porunca Lui.
Urmările păcatului strămoşesc:
-pierderea inocenţei / sentimentul vinovăţiei (simt că au făcut răul, adică despărțirea de iubirea
lui Dumnezeu și de aceea se ascund și mint);
- ruşinea (au văzut că sunt goi/ deșerți înaintea lui Dumnezeu/ nu sunt nimic prin ei înșiși,
despărțiți de harul lui Dumnezeu; dar își văd și goliciunea trupurilor și se feresc unul de
altul și se acoperă cu frunze, căci nu se mai iubesc și nu mai au încredere unul în altul);
- frica, teama de pedeapsa divină (de aceea se ascund);
- cunoaşterea binelui şi răului (binele e Dumnezeu, răul e lipsa/ pierderea lui Dumenzeu);
- încetarea iubirii între oameni (se învinuiesc reciproc; femeia devine supusa bărbatului) și față de
Dumnezeu (Adam dă vina pe Dumnezeu că i-a dat-o pe Eva, iar Eva dă vina pe Dumnezeu
că l-a făcut pe șarpe);
-începerea unei vieți grele pe pământ, limitarea stăpânirii omului asupra pământului (munca,
oboseala)
-alungarea din rai, de la faţa lui Dumnezeu (retragerea harului dumnezeiesc de la om);
-asemănarea omului cu animalele (înrobirea sufletului omului faţă de trup prin suferinţă, boală și
moarte; faţă de pământ prin nerodirea pământului, hrănirea numai cu roadele pământului,
împerecherea spre înmulțirea neamului omenesc)
- promisiunea trimiterii unui Mântuitor (făcută Evei) = Protoevanghelia – vestea bună a venirii
lui Mesia – Iisus Hristos, Care să reziste pentru noi ispitei diavolului și prin El, prin urmarea
exemplului Lui și cu harul Lui, Dumnezeu să ne reîntoarcă pe toți în rai.
Păcatul primilor oameni se numește păcatul strămoșesc pentru că toți oamenii de după ei îl fac
asemenea lor (adică îl moștenesc prin fire).
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Ne eliberăm/ ni se iartă acest păcat când ne botezăm în Biserica Ortodoxă și recăpătăm harul Duhului
Sfânt.
Oamenii păcătuiesc și după Botez, lăsându-se înșelați/ atrași în ispitele diavolilor, dar se pot elibera
oricând prin Spovedanie sau Pocăință.
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