
ADAM I EWA  

Rozpoczynamy oczekiwanie na przyjście Jezusa  

 

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.  

 

Posłuchajmy, co o tym mówi Księga Rodzaju (3,1-7):   

A wąż był bardziej przebiegły niż 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 wężowi: «Owoce z drzew tego ogrodu jeść 

możemy, 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 wąż do niewiasty: «Na pewno nie umrzecie!  Ale wie Bóg, że gdy spożyjecie 

owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło».  

Wtedy niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, że jest ono rozkoszą 

dla oczu i że owoce tego drzewa nadają się do zdobycia wiedzy. Zerwała zatem z niego 

owoc, skosztowała i dała swemu mężowi, który był z nią: a on zjadł.  

A wtedy otworzyły się im obojgu oczy i poznali, że są nadzy; spletli więc gałązki figowe i 

zrobili sobie przepaski. 

 

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.  


