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Wygnanie z Raju  

 W Raju mnie i Adamowi było 

bardzo dobrze. Otaczała nas piękna 

przyroda, towarzyszyły nam zwierzęta, 

mieliśmy słodkie owoce do jedzenia  

i mogliśmy ze sobą miło spędzać czas. 

Czasami odwiedzał nas Bóg.  

 

Byliśmy  szczęśliwi, nie potrzebowaliśmy zmian. Mogliśmy jeść owoce ze 

wszystkich, poza jednym z drzew. Pan Bóg nas ostrzegł, że nie możemy zrywać  

i jeść owoców z drzewa rosnącego na środku  Raju, bo może to dla nas skończyć się 

śmiercią. Zawsze słuchaliśmy Boga,  przecież to On nas stworzył i wiedział, co jest 

dla nas najlepsze. Jednak pewnego dnia spotkałam węża. Wąż zaczął mnie 

namawiać do zjedzenia jabłka z zakazanego drzewa. Obiecywał, że po jego 

zjedzeniu nie umrzemy, ale staniemy się równi Panu Bogu, bo poznamy  dobro  

i zło. Z początku nie ufałam mu. Nie chciałam być nieposłuszna  Bogu, ale on cały 

czas mnie kusił. W końcu uległam, złamałam zakaz Stwórcy, zerwałam owoc i go 

spróbowałam,  
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a potem namówiłam do tego samego Adama. W tym momencie otworzyły nam się 

oczy, zobaczyliśmy, że jesteśmy nadzy. Zawstydziliśmy się ogromnie, zrobiliśmy 

więc sobie figowe przepaski. Bardzo bałam się, co na to powie Bóg. Moja wina była 

większa od winy Adama, bo to ja go namówiłam do tego postępku.  

   Pan Bóg domyślił się, że zjedliśmy zakazany owoc, a Adam przyznał, ze 

uległ moim namowom. Byłam bardzo przestraszona, opowiedziałam o kuszeniu 

mnie przez węża. Padłam na kolana, błagałam o przebaczenie, płakałam  

i całowałam stopy Stwórcy.  

Pan Bóg ukarał całą trójkę. Węża pozbawił nóg i kazał mu się całe życie czołgać. 

Mnie obarczył wydawaniem potomstwa w  wielkich bólach, a Adamowi nakazał  

w trudzie i pocie czoła uprawiać ziemię, aby zdobyć pożywienie. Zostaliśmy ubrani 

w skóry i wyrzuceni z Raju. Adam nazwał mnie Ewą i został ojcem naszych dzieci.  

Nasze życie stało się ciężkie, musieliśmy martwić się o siebie nawzajem, nasze 

dzieci, o ich bezpieczeństwo i pożywienie dla nich. Często wspominam nasze 

życie w Raju, gdzie nie mieliśmy żadnych trosk. Bylibyśmy w nim nadal, gdybym 

nie uległa kuszeniu węża. Teraz wiem, że Pan Bóg chciał dla nas dobrze, a my 

zawiedliśmy Jego nadzieje. Ukarał nas sprawiedliwie. Żałuję, że posłuchałam węża 

i przez to odmieniłam swoje i Adama życie.  


