
Osobiste zastosowanie 

• Co uświadomiłeś sobie dzięki temu studium biblijnemu?  

• Czego nauczyłeś się o charakterze Boga? 

• Jakie decyzje pragniesz podjąć, aby zastosować to w swoim życiu? 

• Co chcesz wziąć z tej historii do swojego osobistego życia wiary?  
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LB 05: UPADEK W GRZECH 

Cele 

• Pomóc zrozumieć w jaki sposób rozpoczął się grzech i cierpienie na tej 
planecie  

• Przedstawić wyraźnie dobry charakter Boga 

• Pokazać plan zbawienia w historii upadku 

Wprowadzenie 

Bóg stworzył doskonały świat bez grzechu i cierpienia. Historia upadku 

w grzech wyjaśnia, w jaki sposób zło przyszło na świat. 

Księga Rodzaju 2,15-17 

• Jakie polecenie Bóg dał człowiekowi? 

• Dlaczego w raju było takie drzewo? 

Fakt, że istniało drzewo poznania dobra i zła, pokazuje, że zło musiało już 
wtedy istnieć. Biblia opowiada o wojnie w niebie, do której doszło w wyniku 
buntu najpotężniejszego anioła przeciwko Bogu. Anioł ten twierdził, że Bóg jest 
niesprawiedliwy, a on sam (ów anioł) wie najlepiej, jak sprawiedliwie rządzić 
wszechświatem. Aniołowie w niebie musieli zdecydować, komu chcą zaufać. 
Poprzez drzewo poznania Bóg dał także człowiekowi wolny wybór. Jest to 
drzewo wyboru pomiędzy Bogiem a jego przeciwnikiem (więcej na ten temat 
dowiemy się w kolejnym temacie). 

Księga Rodzaju 3,1-5 

• Szatan użył węża, aby rozmawiać z Ewą i wzbudzić nieufność wobec Boga. 
W jaki sposób przedstawił on Boga? 

Szatan przedstawił brzydki obraz Boga, na którego słowie nie można polegać. 
Przedstawił Go jako samolubnego władcę, który nie ma na względzie 
najwyższego dobra swoich stworzeń.  Upadek rozpoczął się od tego, że Ewa 
przyjęła ten fałszywy obraz Boga. 
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Księga Rodzaju 3,6 

• Jakie kroki doprowadziły do upadku pierwszych ludzi? 

Ewa zobaczyła, zaczęła pożądać, wzięła, zjadła, dała Adamowi, który również 
zjadł. Grzech zaczyna się od patrzenia. Dlatego tak ważne jest, abyśmy 
podejmowali dobre decyzje odnośnie tego, czym się zajmujemy. 

• Jak wyglądało to drzewo w oczach Ewy? 

Owoce drzewa poznania dobra i zła były dobre do jedzenia, miłe dla oczu 
i godne pożądania. Ale inne drzewa w raju i ich owoce też takie były (por. 
Księga Rodzaju 2,9). To nie było tak, że wszystkie inne drzewa były szare 
i nudne, a tylko to zakazane drzewo było piękne i kuszące. 

Księga Rodzaju 3,7-13.16-19 

• Jakie konsekwencje upadku ponieśli Adam i Ewa? Jak wpłynął na ich 
relacje ze sobą nawzajem i z Bogiem? Jakie uczucia obudziły się w nich?  

Zaczęli bać się Boga, wstydzili się, ich relacja z Bogiem została zerwana. Adam 
zaczął oskarżać Ewę. Widzimy tu pierwszy kryzys małżeński. 

• W jaki sposób Adam i Ewa próbowali ukryć swój grzech? 

Użycie liści figowych było próbą człowieka zatuszowania grzechu własnymi 
środkami. Próbowali swoimi własnymi uczynkami odzyskać czystość 
(sprawiedliwość) przed Bogiem. 

Księga Rodzaju 3,14-15 

• Jakie były konsekwencje tego upadku dla szatana? Gdzie w tym wyroku 
możemy znaleźć nadzieję dla Adama i Ewy? 

Bóg przepowiedział tutaj, że potomek kobiety przyjdzie zdeptać głowę węża. 

Jest to wskazanie na Mesjasza, Odkupiciela, który pokona szatana. Po tej 

obietnicy Adam nazwał swoją żonę, która przez swój grzech była tak jak on 

skazana na śmierć, „Ewa”, co oznacza „życie” (werset 20.). Tak więc dał jej 

imię, które wskazywało na dzieło Odkupiciela, dzięki któremu mogli żyć. To 

pokazuje, że Adam przyjął obietnicę nadchodzącego Mesjasza. 
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Księga Rodzaju 3,21 

• Co Bóg dał im zamiast liści figowych? Co było potrzebne, aby mógł to 
zrobić? 

Liście figowe reprezentują ludzką próbę zakrycia grzechu. Jednak Bóg dał im 
zamiast tego ubrania ze skór. Aby mógł to zrobić, niewinne zwierzęta musiały 
umrzeć. Te ubrania są w Biblii symbolem zbawienia (sprawiedliwości), które 
otrzymujemy dzięki Jezusowi Chrystusowi (por. Księga Izajasza 61,10). 

• Jaki obraz Boga nam to ukazuje?  
Bóg nie odnosi się ani słowem do argumentów szatana. On nie próbuje słowne 

obalić argumentów szatana, on to pokazuje.  

1. Bóg nie osądził Adama i Ewy w niebiańskiej sali sądowej, ale opuścił niebo 
i przyszedł na ziemię. To jest dokładnie to, co Chrystus zrobił później, kiedy 
opuścił niebo i stał się człowiekiem. 

2. Bóg przyszedł do raju i szukał człowieka. To przywodzi na myśl słowa 
Jezusa, który powiedział o sobie: „Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby 
szukać i zbawić to, co zginęło” (Ewangelia Łukasza 19,10). 

3. Bóg przychodzi do ludzi i zadaje im pytania. Robi to nie dlatego, że nie zna 
odpowiedzi, ale ponieważ stara się doprowadzić człowieka do pokuty. Bóg 
zadający pytania jest Bogiem prowadzącym do zbawienia. 

4. W wyroku wydanym na szatana wyraża się jasno Boża odraza wobec 
grzechu. Jednak chociaż Bóg tak bardzo nienawidzi grzechu, to jednak 
kocha grzesznika. 

5. Bóg jest też sprawiedliwy. Adam i Ewa musieli opuścić raj i ponieść 
konsekwencje swojego grzechu. Jednak Bóg nie wygania ich z raju bez 
nadziei.  

6. W wyroku wydanym na szatana zawarta jest również obietnica 
nadchodzącego Zbawiciela, który zniszczy szatana i zbawi ludzi. 

7. Bóg objawia się tutaj jako troskliwy Bóg. Widzi ludzi z ich liśćmi figowymi, 
które nie są wystarczającym okryciem w tym zimnym świecie, do którego 
teraz muszą wejść. Pozbawia więc życia zwierzęta i robi z ich skór ubrania 
dla Adama i Ewy. To jest obraz zbawienia, które pragnie oferować poprzez 
śmierć Jezusa. 
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