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Adam i Ewa



Rozpoczynamy naszą niezwykłą przygodę z bohaterami,

których historie opisane są w Biblii. Byli bardzo różni, żyli w

różnym czasie i miejscu, ale to, co ich łączyło, to tęsknota za

Zbawicielem.

Zacznijmy od początku. Na początku Bóg stworzył... – tak

zaczynają się pierwsze słowa Pisma Świętego. Bóg stworzył

piękny świat, morze i niebo, rośliny i zwierzęta, słońce i

księżyc, ale najpiękniejszym stworzeniem Boga był człowiek –

Adam i Ewa.

Pomyśl, że to Ty, twoja mama i tata, i wszyscy ludzie są

najpiękniejszymi stworzeniami Boga. Jestem najpiękniejszym

stworzeniem Boga - warto pamiętać o tej prawdzie. Ludzie żyli

w pięknym ogrodzie i niczego im nie brakowało, byli bardzo

szczęśliwi do momentu, kiedy wydarzyło się coś bardzo

smutnego.



Na środku ogrodu Eden rosły dwa specjalne 
drzewa. Jedno było Drzewem Życia, a drugie 
było drzewem dającym wiedzę o dobru i 
złu. Bóg powiedział Adamowi, że może jeść 
owoc z każdego drzewa, ale nie wolno mu 
jeść owocu z drzewa, dając mu wiedzę o 
dobru i złu. Byłoby to nieposłuszeństwem i 
sprowadzeniem śmierci.



Wąż (Szatan) był bardziej przebiegły 
niż jakakolwiek żywa 
istota. Powiedział do kobiety: „Czy 
Bóg naprawdę powiedział:„ Nie 
wolno ci jeść z żadnego drzewa w 
ogrodzie ”?



Kobieta odpowiedziała: „Możemy 
jeść owoce z drzew w ogrodzie, ale 
Bóg powiedział nam, abyśmy nie 
jedli owoców z drzewa poznania 
dobra i zła, nie dotykali go, bo 
umrzemy”.



- Nie umrzesz - powiedział wąż do 
kobiety. „Gdyż Bóg wie, że gdy z 
niego zjesz, otworzą się ci oczy i jak 
Bóg będziecie znali dobro i zło”.



Kobieta zauważyła, że owoc z 
drzewa nadaje się do 
jedzenia. Pragnęła także poznać 
dobro i zło oraz zdobyć mądrość, 
więc wzięła część zakazanego 
owocu i zjadła. Dała trochę 
Adamowi, który był z nią, a on też to 
zjadł.



Natychmiast zdali sobie sprawę, że 
są nadzy. Zszyli więc liście figowe i 
zrobili sobie przykrycia.



Wtedy oboje usłyszeli głos Pana 
Boga przechadzającego się po 
ogrodzie w porze dnia. Ukryli się 
przed Bogiem wśród drzew. Bóg 
zawołał do Adama: „Gdzie jesteś?”



Adam odpowiedział: „Słyszałem cię 
w ogrodzie i tak bardzo się bałem, 
ponieważ byłem nagi, że się 
ukryłem”. Bóg odpowiedział: „Kto ci 
powiedział, że jesteś nagi? Czy 
jadłeś z drzewa, z którego 
zakazałem ci jeść? " Adam 
odpowiedział: „Kobieta, którą tu 
postawiłeś, dała mi owoc z tego 
drzewa i zjadłem”.



Wtedy Pan Bóg rzekł do węża:
«Ponieważ to uczyniłeś,
bądź przeklęty wśród wszystkich 
zwierząt domowych i polnych;
na brzuchu będziesz się czołgał i 
proch będziesz jadł po wszystkie dni 
twego istnienia. Wprowadzam 
nieprzyjaźń między ciebie i 
niewiastę,
pomiędzy potomstwo twoje a 
potomstwo jej:
ono zmiażdży ci głowę, a ty 
zmiażdżysz mu piętę»



Wtedy Bóg powiedział do kobiety: 
«Obarczę cię niezmiernie wielkim 
trudem twej brzemienności, w bólu 
będziesz rodziła dzieci, ku twemu 
mężowi będziesz kierowała swe 
pragnienia, on zaś będzie panował 
nad tobą».



Do mężczyzny zaś [Bóg] rzekł: 
«Ponieważ posłuchałeś swej żony i 
zjadłeś z drzewa, co do którego 
dałem ci rozkaz w słowach: Nie 
będziesz z niego jeść -
przeklęta niech będzie ziemia z 
twego powodu:
w trudzie będziesz zdobywał od niej 
pożywienie dla siebie
po wszystkie dni twego życia.



Pan Bóg sporządził dla mężczyzny i 
dla jego żony odzienie ze skór i 
przyodział ich. Po czym Pan Bóg 
rzekł: «Oto człowiek stał się taki jak 
My: zna dobro i zło; niechaj teraz 
nie wyciągnie przypadkiem ręki, aby 
zerwać owoc także z drzewa życia, 
zjeść go i żyć na wieki». Dlatego Pan 
Bóg wydalił go z ogrodu Eden, aby 
uprawiał tę ziemię, z której został 
wzięty. Wygnawszy zaś człowieka, 
Bóg postawił przed ogrodem Eden 
cherubów i połyskujące ostrze 
miecza, aby strzec drogi do drzewa 
życia



Chociaż Adam i Ewa zgrzeszyli, Bóg nigdy nie przestał ich kochać i już wtedy zapowiedział, że na 
świat przyjdzie niezwykła kobieta. Nie będzie miała żadnego grzechu i to ona zostanie mamą 
Zbawiciela, na którego przyjście od tamtej chwili czekała cała ludzkość. Właśnie wtedy na ziemi 
rozpoczął się adwent, czyli czas oczekiwania na Zbawiciela. 
My też nie zawsze jesteśmy grzeczni, zdarza się nam nie słuchać Pana Boga, rodziców czy nauczycieli. 
My wszyscy również potrzebujemy Zbawiciela, dlatego z całego serca wołamy – Przyjdź, Jezu, 
przyjdź!



Zadanie:
Dzisiaj, podczas wieczornej modlitwy podziękuję Panu Bogu za piękny świat, za rośliny i 
zwierzęta, ale przede wszystkim za każdego człowieka, który przez swoje piękno mówi mi o 
miłości Stwórcy. 

Konkurs: 

Prefacja to jedna z modlitw mszalnych, w której ludzie dziękują Panu Bogu. 
Przeczytaj prefację o krzyżu, zwróć uwagę na podkreślony tekst, a następnie znajdź 
w Internecie odpowiedź na pytanie.



K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
K. W górę serca.
W. Wznosimy je do Pana.
K. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu.
W. Godne to i sprawiedliwe.

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze i wszędzie Tobie 
składali dziękczynienie, *Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże.
Ty postanowiłeś dokonać zbawienia rodzaju ludzkiego * na drzewie Krzyża. * Na drzewie 
rajskim śmierć wzięła początek, * na drzewie Krzyża powstało nowe życie, * a szatan, który 
na drzewie zwyciężył, * na drzewie również został pokonany, * przez naszego Pana Jezusa 
Chrystusa.
Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy Aniołów, * którzy zawsze się radują w Twojej 
obecności. * Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, * razem z nimi wołając:

Święty, Święty, Święty, Pan Bóg Zastępów…



Pytanie 1: Gdzie znajduje się Kaplica 
Adama?

Odpowiedź prześlij na e-mail:

roratyantoni@gmail.com


