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Tilgangur:
Læra að mönnum lokast leiðin til himna með því að syndga.  Læra að syndga þýðir
að óhlýðnast Guði og að við gerum eins og Adam og Eva þegar við gerum eitthvað
sem við vitum að er rangt.



Fyrstu foreldrar okkar, Adam og Eva, eru hamingjusöm.
Þeir bjuggu í jarðneskri paradís og þekktu hvorki þjáningu né dauða.
Guð bað þau að hlýða sér í öllu.
Guð leyfði þeim að eta ávöxt allra trjáa nema þess sem var í miðjum garðinum:
Skilningstré góðs og ills.
Guð varaði Adam og Evu við: "Ef  þið borðið hann munuð þið deyja".
Guð prófaði Adam og Evu til að sjá hvort þau elskuðu hann meira en allt.

Djöfullinn öfundar hamingju Adam og Evu. Hann er afbrýðisamur út í
hamingjuna sem hann sjálfur hefur glatað og óskar þess að þau glatist. Honum þótti
leitt að sjá Adam og Evu hlýða Guði og tilhugsunin um að sjá þau eilíflega
hamingjusöm var honum skelfileg.
Djöfullinn freistaði þess vegna Adam og Evu. Hann gaf  þeim slæma hugmynd.
Þannig nálgaðist ... Djöfullinn, í líki höggorms, Evu og sagði við hana: "Ef  þú borðar
forboðna ávöxtinn muntu ekki deyja, þú verður eins og Guð."



Að óhlýðnast Guði er synd.
Með því að borða forboðna ávöxtinn drýgðu Adam og Eva mikla synd.
Það var fyrsta syndin í mannkynssögunni. Þess vegna köllum við það, erfðasynd.
Afleiðingar þessarar syndar voru hræðilegar. Adam og Eva þorðu ekki lengur að koma
og birtast frammi fyrir Guði eða tala við hann: þau földu sig.



Þau skömmuðust sín. Þau voru hrædd. Þau vissu að þau hefðu gert rangt og að
óhlýðni þeirra var alvarleg.

Djöfullinn, sem vill taka okkur frá Guði, gefur alltaf  slæmar hugmyndir.
Þetta eru kallaðar freistingar. Í freistingum þurfið þið að segja við Guð: „Guð minn, ég
elska þig, hjálpaðu mér alltaf  að gera það sem þú vilt. Ég vil ekki skilja við þig“.
Adam og Eva gerðu þetta ekki, þau hlustuðu á djöfulinn. Þau óhlýðnuðust og urðu
mjög óhamingjusöm.




