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Temat: Grzech pierworodny i jego skutki. 

 Przez swój grzech Adam jako pierwszy człowiek utrącił pierwotną świętość i 

sprawiedliwość, które otrzymał od Boga nie tylko dla siebie, lecz dla wszystkich ludzi - 

pozbawili siebie wszystkich darów nadprzyrodzonych. Utracili dar nieśmiertelności i wolności 

od cierpień, stracili dar harmonii i wiedzy. Świat przestał być rajem. 

Adam i Ewa przekazali swojemu potomstwu naturę ludzką zranioną przez ich pierwszy grzech, 

a wiec pozbawioną pierwotnej świętości i sprawiedliwości. To pozbawienie jest nazywane 

"grzechem pierworodnym". Grzech pierworodny jest grzechem "zaciągniętym", a nie 

"popełnionym" -  jest stanem, a nie aktem. Dla nas grzech pierworodny oznacza niezawiniony 

stan braku łaski uświęcającej, w jakim rodzi się każdy człowiek. 

Na skutek grzechu pierworodnego natura ludzka została osłabiona w swoich władzach, poddana niewiedzy, cierpieniu i 

panowaniu śmierci; jest ona skłonna do grzechu (tę skłonność nazywa się "pożądliwością"). 

Grzech pierworodny przekazywany jest całej ludzkości. Każdy z nas rodzi się z tym grzechem. Nie popełniliśmy go 

osobiście, ale dziedziczymy go po pierwszych rodzicach. Osłabił on naszą wolę i spowodował, że często ulegamy 

pokusom szatana. Od winy grzechu pierworodnego uwalnia nas Chrystus w sakramencie chrztu świętego. Chrzest usuwa 

tylko najpoważniejszy skutek grzechu pierwszych rodziców, czyli grzech pierworodny, innych następstw grzechu Adama 

w pełni nie usuwa. Chrzest nie przywraca utraconych przez pierwszych rodziców darów nadprzyrodzonych, dlatego też 

ochrzczony podlega cierpieniu, śmierci, pożądliwości i różnym formom niewiedzy. Ze względu na osłabienie ludzkiej 

natury człowiek musi prowadzić nieustannie walkę duchową ze złem.   

 Marek zawsze marzył, aby dostać się do najlepszej drużyny koszykarskiej w mieście. Niewielu chłopców mogło 

grać w tym klubie, gdyż wymagania, jakie stawiał trener drużyny, były bardzo wysokie. Dotyczyły one nie tylko 

sprawności fizycznej i umiejętności gry w kosza, ale i uczciwości, przestrzegania dyscypliny, poszanowania drugiego 

człowieka. Nie wolno było również palić papierosów, pić alkoholu i używać narkotyków. Po wielu trudnościach i całych 

miesiącach indywidualnego treningu Marek odbył oczekiwaną rozmowę z trenerem. Spotkanie było krótkie. Marek 

zapoznał się z obowiązującym w drużynie regulaminem, następnie został poinformowany przez trenera: „U nas nie pije 

się i nie pali. Jeśli nie zastosujesz się do naszego regulaminu, będziesz musiał bezwzględnie odejść z drużyny”. 

Rozradowany chłopiec zapewnił, że będzie posłuszny. Pobyt Marka w drużynie nie trwał długo. Chłopiec został 

przyłapany przez trenera na paleniu papierosów. Musiał odejść z drużyny, o której zawsze marzył. Decyzja była 

nieodwołalna. 

Odpowiedz na pytania:  

1. Na czym polegał grzech pierwszych ludzi? 

………………………………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………………………………...... 

1. Wymień skutki grzechu pierworodnego 

………………………………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………………………………...... 


