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Bóg stworzył wszystko!   
Kiedy stworzył On  
pierwszego człowieka,  
                    Adama, … 



… ofiarował mu życie w  
Ogrodzie Eden wraz z  
jego żoną Ewą. 



Wiedli oni życie w  
doskonałym szczęściu,  
będąc Posłusznymi Bogu i  
               ciesząc się Jego  
                  obecnością.  Ale  
                               pewnego  
                                 dnia ... 



„Czy to 
 prawda, 
 że Bóg 

 przestrzegł cię, aby 
 nie jeść z każdego 

 drzewa?” 
 zapytał wąż 

 Ewę. 



„Możemy 
 jeść owoce 
 z każdego 

 drzewa, ale nie 
 z tego. 



Jeśli zjemy 
 lub dotkniemy 
 owoców z tego 

 drzewa, umrzemy” 
 odpowiedziała 

 Ewa. 



„Nie 
 umrzecie” 

 drwiąco 
 uśmiechnął 

 się wąż. 



„Staniecie 
 się tacy sami 

 jak Bóg”.  Ewa 
 zapragnęła owocu z 
zakazanego drzewa.  

Posłuchała się 
 węża i zjadła 

 owoc.  



Złamawszy Boży zakaz, 
Ewa namówiła Adama, 
żeby również zjadł  
ten owoc. 



Adam powinien  
był powiedzieć:  
„Nie!  Nie będę  
nieposłuszny  
wobec  
Bożego  
Słowa.” 



Kiedy  
Adam i Ewa zgrzeszyli,  
poznali, że oboje są nadzy. 



Zrobili sobie  
przepaski z liści figowych,  
okryli się nimi i schowali się w 
krzakach przed Bożą obecnością.  



W ten przyjemny chłodny 
 wieczór, Bóg przybył do 
 ogrodu.  Wiedział już co 

 zrobili Adam i Ewa. 



Adam obwiniał za wszystko Ewę, 
 a Ewa obwiniała węża, jednak 

 Bóg przemówił „Wąż jest 
przeklęty.  A kobieta w 

 bólach rodzić będzie 
                       dzieci”. 



„Adamie, ponieważ 
 i ty zgrzeszyłeś, ziemia 

 przeklęta została 
 cierniami i kolcami. 

  Będziesz trudził się i 
 pocił, aby codziennie  

                             zdobyć 
                         pożywienie.” 



Następnie wygnał  
Bóg Adama i Ewę  
z cudownego  
ogrodu. 



Zgrzeszyli i dlatego  
zostali oddzieleni  
od życiodajnego  
Boga! 



Aby trzymali się z  
dala, Bóg stworzył  
płonący  
miecz. 



               Dla Adama  
i Ewy Bóg zrobił  
odzienie ze skóry.   
Ciekawe skąd  
Bóg wziął  
skóry? 



Po pewnym czasie, rodzina Adama i 
Ewy powiększyła się.  Ich pierwszy 

syn Kain, był ogrodnikiem, 
                        a drugi  
                           Abel,  
                              był 
                      pasterzem.  



Pewnego dnia, Kain przyniósł Bogu w 
prezencie kilka warzyw. 



Abel ofiarował Bogu w prezencie 
 kilka swych najlepszych 

 owiec.  Bogu spodobał się  
                      podarunek  
                            Abla.  



Bóg nie był zadowolony 
z podarku Kaina. 



Kain rozzłościł się bardzo,  
jednak Bóg zapytał go  
„Jeśli będziesz właściwie  
postępować, czyż nie  
przyjmę daru od  
ciebie?” 



Jednak nie ugasiło to gniewu  
Kaina.  Rozgniewany napadł  
swego brata Abla na  
              polu i zabił  
                    go!  



Wówczas Bóg przemówił do Kaina: 
„Gdzie jest twój brat Abel?”   
„Nie wiem” skłamał  
Kain, „Czyż jestem  
opiekunem mego  
          brata?” 



Bóg ukarał Kaina, odebrał mu 
zdolności do uprawiania roli  
i uczynił go włóczęgą.  



Kain odszedł od obecności Boga.  
Ożenił się z córką Adama i  
Ewy, wraz z którą założył  
rodzinę.  



Wkrótce później jego wnuki i 
prawnuki zaludniały miasto  
założone przez Kaina.  



Tymczasem rodzina Adama i  
Ewy rozrastała się niezmiernie  
szybko, a ludzie żyli wówczas  
 o wiele dłużej niż teraz.  



Kiedy narodził się syn Ewy, Set, 
prosiła ona Boga „Panie proszę  
Cię pozostaw mi Seta, aby  
  zastąpił Abla.” 



I tak oto Set był bogobojnym 
człowiekiem, który żył 912  
lat i miał wiele potomstwa. 



  Jednak na świecie, ludzie  
z pokolenia na pokolenie  
stawali się coraz  
to gorsi. 



W końcu, Bóg postanowił 
zniszczyć ludzkość i … 



  i wszystkie stworzenia  
 i ptaki.  Bóg żałował, że  
stworzył człowieka,  
ale jedna  
     osoba  
 
 

 
uszczęśliwiała 

                                  Boga ... 



Tym człowiekiem 
 był Noe, potomek 

             Seta. 



Był on sprawiedliwym 
 i nieskazitelnym 

               człowiekiem.  Noe  
                       chodził z  
                          Bogiem. 



Również nauczył on swych 
trzech synów jak być  

           posłusznym 
                Bogu. 



Teraz więc Bóg zaplanował 
użyć Noego w bardzo 

      dziwny i wyjątkowy 
                 sposób! 



Upadek człowieka  
 

Opowieść z Bożego Słowa, Biblii  
 

na podstawie 
 

Księgi Rodzaju 3-6 

„Wykład słów Twoich oświeca.” 
Psalm 119:30 



Koniec 



Ta biblijna historia mówi o naszym  
cudownym Bogu.  On nas stworzył i pragnie, 

abyśmy Go poznawali. 
 

Bóg wie, że robimy złe rzeczy  
i nazywa je grzechem.   

Karą za grzech jest śmierć, ale Bóg ukochał 
nas tak bardzo, że posłał Swojego Syna, 
Jezusa, na śmierć na krzyżu, żeby został 
ukarany za nasze grzechy.  Potem Jezus 

powrócił do życia i wrócił do domu do Nieba!  
Jeśli uwierzysz w Jezusa i poprosisz Go o 

przebaczenie twoich grzechów, On to zrobi!  
Przyjdzie i zamieszka w tobie teraz, a ty 

będziesz żył z Nim na zawsze. 



Jeżeli chcesz odwrócić się od  
swoich grzechów, powiedz Bogu tak:  

Drogi Boże, wierzę, że Jezus umarł za mnie, 
a teraz znowu żyje.  Proszę, przyjdź do 

mojego życia, przebacz mi moje grzechy, tak 
żebym mógł mieć teraz nowe życie, i żebym 
pewnego dnia mógł iść do Ciebie i być z Tobą 

na zawsze.  Pomóż mi żyć dla Ciebie jako 
Twoje dziecko.  Amen. 

 
Codziennie czytaj Biblię i rozmawiaj z 

Bogiem!    Jan 3:16 
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