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ycie pierwszych ludzi w Raju 



Pan Bóg zasadził ogród w 
Eden na wschodzie i 
umieścił tam człowieka, 
którego ulepił. 
 

Pan Bóg wziął człowieka i 
umieścił go w ogrodzie 
Eden, aby uprawiał go i 
doglądał.  



Stworzenie Ewy 

Pan Bóg rzekł: «Nie jest 
dobrze, eby mę czyzna 
był sam, uczynię mu 
zatem odpowiednią dla 
niego pomoc».  

Pan Bóg przyprowadził do 
mę czyzny zwierzęta, aby 
przekonać się, jaką on da 
im nazwę. 

Nie znalazła się jednak 
pomoc odpowiednia dla 
mę czyzny. 



Wtedy to Pan 
sprawił, e 
mę czyzna 
pogrą ył się w 
głębokim śnie, i 
gdy spał wyjął 
jedno z jego eber. 

Po czym Pan Bóg z 
ebra, które wyjął z 

mę czyzny, 
zbudował 
niewiastę. 







Gdy ją 
przyprowadził do 
mę czyzny, on 
powiedział:  
«Ta dopiero jest 
kością z moich 
kości i ciałem z 
mego ciała! Ta 
będzie się zwała 
niewiastą, bo ta z 
mę czyzny została 
wzięta» 







Grzech pierwszych ludzi 



W raju Pan Bóg dał 
człowiekowi taki rozkaz: 
«Z wszelkiego drzewa tego 
ogrodu mo esz spo ywać, 
ale z drzewa poznania dobra 

i zła nie wolno ci jeść, bo 
gdy z niego spo yjesz, 
niechybnie umrzesz. 



A wą  był bardziej przebiegły ni  
wszystkie zwierzęta lądowe, które 
Pan Bóg stworzył. On to rzekł do 
niewiasty: «Czy rzeczywiście Bóg 
powiedział: Nie jedzcie owoców 
ze wszystkich drzew tego 
ogrodu?» 

Niewiasta odpowiedziała wę owi: 
«Owoce z drzew tego ogrodu jeść 
mo emy, tylko o owocach z 
drzewa, które jest w środku 
ogrodu, Bóg powiedział: Nie 
wolno wam jeść z niego, a nawet 
go dotykać, abyście nie pomarli». 





 Wtedy rzekł wą  do niewiasty: 
«Na pewno nie umrzecie! Ale 
wie Bóg, e gdy spo yjecie 
owoc z tego drzewa, otworzą 
się wam oczy i tak jak Bóg 
będziecie znali dobro i zło». 

 Wtedy niewiasta spostrzegła, e 
drzewo to ma owoce dobre do 
jedzenia, e jest ono rozkoszą 
dla oczu i e owoce tego 
drzewa nadają się do zdobycia 
wiedzy. Zerwała zatem z niego 
owoc, skosztowała i dała 
swemu mę owi, który był z nią: 
a on zjadł.  
 



Gdy zaś mę czyzna i jego ona usłyszeli kroki Pana 
Boga przechadzającego się po ogrodzie, skryli się 
przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu. 

Pan Bóg zawołał na mę czyznę i zapytał go: «Gdzie 
jesteś?» 

On odpowiedział: «Usłyszałem Twój głos w ogrodzie, 
przestraszyłem się, bo jestem nagi, i ukryłem się». 

Rzekł Bóg: «Któ  ci powiedział, e jesteś nagi? Czy 
mo e zjadłeś z drzewa, z którego ci zakazałem jeść?»  



 



Pan Bóg rzekł do wę a: 
«Poniewa  to 
uczyniłeś, bąd  przeklęty 
wśród wszystkich zwierząt 
domowych i polnych;  
na brzuchu będziesz się 
czołgał i proch będziesz 
jadł po wszystkie dni 
twego istnienia. 

Wprowadzam 
nieprzyja ń między ciebie 
i niewiastę, pomiędzy 
potomstwo twoje a 
potomstwo jej: ono 
zmia d y ci głowę, a ty 
zmia d ysz mu piętę».  





Mę czyzna dał 
swej onie imię 
Ewa, bo ona 
stała się matką 
wszystkich 
yjących. 

Pan Bóg 
sporządził dla 
mę czyzny i dla 
jego ony 
odzienie ze skór i 
przyodział ich.  





Pan Bóg wydalił 
człowieka z ogrodu 
Eden, aby uprawiał 
ziemię, z której 
został wzięty. 

Bóg postawił przed 
ogrodem Eden 
cherubów i 
połyskujące ostrze 
miecza, aby strzec 
drogi do drzewa 
ycia 




