Grzech pierworodny
Opisany jest w Księdze Rodzaju, która powstała w czasie niewoli babilońskiej, gdy Izraelici zastanawiali się, dlaczego spotkała ich ta kara.
Symbole raju, drzewa zakazanego, jabłka, mogą mieć różne interpretacje, zależnie od wiary, wrażliwości, znajomości Pisma św. itp.
Moja interpretacja opiera się na wiedzy wyniesionej z obozów biblijnych w Świętej Lipce, prowadzonych przez Ks. Mieczysława Wołoszyna.
Drzewo wiadomości dobrego i złego - objęte zakazem zrywania z
niego owoców, to 10 Bożych przykazań. Zerwanie owocu to wypowiedzenie Bogu posłuszeństwa. Grzech przeciwko pierwszemu przykazaniu to zakwestionowanie, że Bóg jest Miłością.
Wąż – szatan kusi Ewę: „Ale Bóg wie, że gdy spożyjecie owoc z tego
drzewa, otworzą się wam oczy i jak Bóg będziecie znali dobro i zło.”
(Rdz 3, 5)
Człowiek sam będzie określał sobie, co jest dobre, a co złe, nie będzie
liczyć się z przykazaniami – drogowskazami, które w historii zbawienia daje mu Bóg (10 przykazań na Synaju) – to jest grzech pychy.
Czym szatan może skusić Ewę? Najpewniej jest to grzech seksu
(owoc zakazany). Na 10 przykazań w dwóch jest o nim mowa (szóste
i dziewiąte). Bóg więc zwraca na ten grzech szczególną uwagę, a szatan jego atrakcyjność ukazuje jako dobro. Grzech ten można dostrzec
już w opisie raju utraconego i w całej Biblii, a jest on szczególnie piętnowany w Ewangelii. (Mt 5, 27-30)
1. W raju po zjedzeniu owocu z drzewa zakazanego „poznali, że są
nadzy; spletli więc gałązki figowe i zrobili sobie przepaski” (Rdz 3,
7) - zakryli przyczynę grzechu.
2. Wąż kusi Ewę w czasie nieobecności Adama – zdrada.
3. Tajemnicze zepsucie moralne ludzi w czasach Noego ma również
związek z tym grzechem
4. Przymierze z Abrahamem – obrzezanie, zastrzeżenie tej strefy dla
Boga.
5. Zniszczenie Sodomy i Gomory było na skutek rozwiązłości obyczajów – opisany gwałt homoseksualistów (Rdz. 19,4 – 5).
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6. W księdze Rodzaju Bóg nakazuje strzec drzewa życia (Rdz 3, 2224). Seks jest dziedziną, która powinna służyć prokreacji. W szczególnych przypadkach Bóg chce, by widać było Jego ingerencję, gdy stare
kobiety po długoletniej bezpłodności rodzą dzieci, które stają się wybrańcami Boga (Izaak - syn Sary i Abrahama, Samuel - syn Anny i
Alkany, Jan Chrzciciel – syn Elżbiety i Zachariasza, Maryja, Matka
Jezusa – córka Anny i Joachima.
7. Z 10-ciu przykazań, które Bóg daje na Synaju, 2 dotyczą cudzołóstwa, w siódmym - nie kradnij, zawarte jest też np. zdrada - zabranie
żony.
8. W kazaniu na Górze szczególnie doprecyzowane jest szóste przykazanie. O tym, jak poważny jest grzech cudzołóstwa, Jezus mówi:
”kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z
nią cudzołóstwa. Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do
grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie”. Odczytuję to jako przyzwolenie
na kastrację, nawet w szczególnych przypadkach na jej zalecenie.
9. Równie stanowczo mówi Jezus o grzechu zgorszenia (Mt 18, 6-11;
Mk 9, 42-47). Tu także mówi się o odcinaniu członków. Bardzo to pasuje do grzechu pedofilii, który może powodować u ofiar nieodwracalne zranienia psychiczne.
10. W Biblii ukazane są też kary za ten grzech:
- wygnanie z raju
- potop
- zniszczenie Sodomy i Gomory
- niewola babilońska.
- w dzisiejszych czasach - choroba AIDS (mimo gwałtownego protestu ludzi „oświeconych”).
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