
Upadek pierwszych ludzi 



W środku ogrodu Eden rosły dwa szczególne drzewa.  
Jednym z nich było drzewo życia, drugim drzewo poznania dobra i zła.  
Bóg pozwolił Adamowi jeść owoce z każdego drzewa z wyjątkiem  
drzewa poznania dobra i zła.  
Jeśli zje owoc z tego drzewa, to okaże nieposłuszeństwo i sprowadzi śmierć.  



Wąż (szatan) był jednak przebieglejszy od wszystkich innych stworzeń.  
Zapytał on kobietę: - Czy to prawda, że Bóg polecił wam,  
żebyście nie jedli owoców z żadnego drzewa w tym ogrodzie? 



- Możemy jeść owoce z drzew 
ogrodu. Bóg zabronił nam 
jedynie jeść i dotykać owoców 
z drzewa poznania dobra  
i zła, abyśmy nie umarli. 



- Na pewno nie umrzecie  
- powiedział wąż – Bóg jednak wie,  
że gdy tylko zjecie z tego drzewa,  
otworzą się wam oczy i staniecie się  
jak Bóg - poznacie dobro i zło. 



A kobieta zobaczyła, że owoce tego drzewa są dobre do zjedzenia, wyglądają pięknie,  
ponadto dzięki nim mogło się ziścić jej pragnienie poznania, sięgnęła więc po nie,  
zerwała i zjadła. Potem podała je Adamowi, który z nią był, i on też jadł. 



Wtedy zobaczyli, że są nadzy.  
Spletli więc figowe liście i zrobili z nich przepaski. 



Ukryli się więc pomiędzy drzewami.  
A Bóg zawołał do człowieka: - Gdzie jesteś? 

Potem usłyszeli Pana Boga,  
który przechadzał się  

po ogrodzie w powiewie dnia.  



A Adam odpowiedział:  
- Usłyszałem Cię w ogrodzie  
i przestraszyłem się,  
bo jestem nagi –  
dlatego się ukryłem.  

- Kto ci powiedział, że jesteś nagi? - zapytał Bóg. 
- Czy zjadłeś owoc z drzewa, z którego zakazałem ci jeść? 

Wtedy Adam odpowiedział: -  
To kobieta, którą mi dałeś, by była ze mną,  
to ona dała mi owoc z tego drzewa i zjadłem. 



Wtedy Bóg powiedział do kobiety:  
- Dlaczego to zrobiłaś?  

A ona odpowiedziała:  
- Wąż mnie skusił  
- wyjaśniła - i zjadłam. 



Wtedy Bóg zwrócił się do węża: 

- Ponieważ to uczyniłeś, będziesz szczególnie przeklęty  
wśród innych zwierząt. Będziesz pełzał na brzuchu  
i karmił się prochem do końca swego życia!  
I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą,  
między twoim potomstwem a jej potomstwem;  
ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę. 



Potem Bóg powiedział do kobiety:  
- Pomnożę twój trud i bóle rodzenia. W bólu będziesz rodziła dzieci.  
Ku mężowi twemu pociągać cię będą pragnienia twoje,  
on zaś będzie panował nad tobą. 



W trudzie będziesz zdobywał pożywienie przez całe swoje życie.  
Ona zaś będzie ci rodzić ciernie i osty,  
a ty przecież masz się żywić tym, co z niej wyrośnie.  

Następnie Bóg  
zwrócił się do Adama: 

- Ponieważ usłuchałeś głosu  
żony swojej i jadłeś z drzewa,  

z którego ci zabroniłem,  
przeklęta niech będzie ziemia  

z powodu ciebie! 



W pocie czoła będziesz jadł chleb,  
póki nie wrócisz do ziemi,  
z której zostałeś wzięty.  
Z prochu bowiem jesteś  

i w proch się przemienisz. 



Mężczyzna nadał swojej żonie imię Ewa, ponieważ stała się matką wszystkiego, co żyje.  
Sporządził też Bóg odzienie ze skóry dla mężczyzny i kobiety i okrył ich nagość.  
Potem powiedział Bóg: - Ponieważ człowiek stał się taki jak My - zna dobro i zło –  
to oby nie zerwał i nie zjadł owocu z drzewa życia i nie żył przez to na wieki.  
Dlatego Bóg usunął człowieka z ogrodu Eden, aby odtąd uprawiał ziemię. 



Po wygnaniu człowieka postawił Bóg przed ogrodem Eden cherubów  
z mieczami o połyskujących ostrzach, aby strzegły dostępu do drzewa życia. 


