Пояснення Слів "Я ж народився в беззаконнях, в гріхах моя мати мене зачала."
( Псалм 50:7)
Часто віруюча людина читаючи слова псалма п'ятдесятого, не до кінця розуміє слова
пророка Давида: "Я ж народився в беззаконнях, в гріхах моя мати мене зачала."
( Псалм 50:7) І пояснюють ці слова як вони розуміють, але їхнє розуміння цих слів часто
не співпадають з поясненнями Святих Отців церкви, які отримали це пояснення від самих
апостолів, а апостоли від самого Спасителя.
Св. Атанасія Великий пояснював ці слова так: " Першим наміром Божим був, щоб ми

народжувалися не шлюбом і тлінням, а переступ заповіді, що призвела до шлюбу через
неправду Адамову, то через відхилення від закону, даного Йому Богом. Таким чином, всі
народжені від Адама стають грішними, падаючи під засудження свого предка. І кажучи:
в гріхах моя мати мене зачала означає, що у нас усіх є спільна мати, Єва, була першою,
що народила гріх, ніби вона бажала задоволення. Ось чому і ми, які були засуджені
матірами нашими, кажуть, що народилися в гріху. Давид показує, як людська природа
призвела до того, щоб злочин Еви впав у гріх і як народження стало проклятим. І
приносить слово з давніх днів, бажаючи виявити величність дару Божого."
Блаж. Феодорит Кірський пояснює подібно "Здавна і з самого початку, каже пророк,
гріх взяв гору єством нашим, бо переступ заповіді передувало Євине зачаття.
По переступі, проголошенні Божого вироку, залишивши вже раю, Адам пізнав
Єву дружину свою, і зачав, рід Каїна (Бут. 4, 1). Тому пророк хоче сказати, що гріх,
узявши верх над нашими прабатьками, у роді нашому продовжив собі якийсь шлях
та шлях. Це каже і блаженний Павло: єдиною людиною гріх у світ увійшов, і гріхом
смерть, у ньому ж усі згрішнли (Рим. 5, 12). Це і тому Бог промовив допотопному Ною:
бо розум людини пильно звернений до зла змолоду; - (Бут. 8, 21). Все ж це навчає нас,
що сила гріха не є сила природна (а якби справді так було, ми були б вільні від
покарання); але що єство, яке бентежиться пристрастями, Схильно до падіння. Тому
не шлюб звинувачує Пророк, як припускали деякі, і беззаконням називає не шлюбне
спілкування, як нерозумно вважали інші, у такому саме розуміючи слова: Я ж народився
в беззаконнях, в гріхах моя мати мене зачала. Навпаки того, виставляє він на вигляд то
беззаконня, на яке древні наважилися прабатьки людей, і каже, що воно сталося
джерелом цих потоків, Тобто, якби вони не згрішили, то не підпали б і смерті в
покарання за злочин; а не бувши смертними, не підлягали б тлінню; з нетлінням же, без
сумніви, було б поєднане безпристрасність; а поки що чинилося б безпристрасність. не
мав б місця та гріх. Але оскільки прабатьки згрішили, то вони віддані тлінню; а
ставши тлінними, таких народили та дітей; та їх, як тлінних, супроводжують
пожадання та страх, задоволення та скорботи, Гнів та заздрість. З усім цим, що від

цього народжується, бореться розум, і перемігши, прославляється та прикрашається
переможними вінцями; а поступившись над собою перемогу, піддається сорому та
покаранню."
Прп. Максим Сповідник написав такий короткий коментар: "Оскільки первісна мета
Бога була у тому, щоб ми народжувалися без шлюбу та зітлування, а шлюб був
запроваджений через злочин заповіді, бо Адам учинив беззаконня, тобто відкинув Закон,
даний йому Богом, тому всі, хто веде рід від Адама, зачинаються у беззаконнях,
підпадаючи під осуд праотця. [Слова) ж і в гріхах зачала мене мати моя означають, що
Єва, мати нас усіх, першою зачала гріх, палаючи пристрастю до насолоди. Тому й ми,
підпадаючи під осуд [пра]матері, говоримо, що [мати] зачинає нас у гріхах. "

