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Życie po wygnaniu Adama i Ewy z raju

 Poszukiwanie pokarmu

 Ciężka praca

 Ból i cierpienie

 Strach 

 Smutek

 Skłonność do grzechu

 Słabość

 Zmęczenie

 Choroby

 Śmierć



Do Adama Bóg powiedział:

„Przeklęta niech będzie ziemia z 

twego powodu: w trudzie będziesz 

zdobywał od niej pożywienie dla 

siebie po wszystkie dni twego życia.

Cierń i oset będzie ci ona rodziła, a 

przecież pokarmem twym są płody 

roli. W pocie więc oblicza 

twego będziesz musiał zdobywać 

pożywienie, póki nie wrócisz do 

ziemi, z której zostałeś wzięty”

Do Ewy Bóg powiedział:

„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”.



Dzieci Adama i Ewy

 Pan Bóg dał Adamowi i Ewie wiele 

dzieci: synów i córek.

 Najstarszym synem Adama i Ewy był 

Kain.

 Po urodzeniu Kaina Ewa urodziła 

drugiego Syna – Abla.

 Kain był rolnikiem, a Abel pasterzem.

„Ewa (…) poczęła i urodziła Kaina, i 

rzekła: «Otrzymałam mężczyznę od 

Pana». A potem urodziła jeszcze Abla, 

jego brata. Abel był pasterzem trzód, a 

Kain uprawiał rolę” (Rdz 4, 1-2)



Ofiara Kaina i ofiara Abla

Pewnego razu Kain i 
Abel składali Panu Bogu 
ofiary.

Każdy z nich ofiarował 
Bogu owoce swej pracy

Kain ofiarował Bogu 
płody rolne

Abel ofiarował Bogu 
baranka ze swojej 
trzody.



Pan Bóg przyjął 

ofiarę Abla

A dary Kaina 

odrzucił



Gdy Bóg 

odrzucił ofiarę 

Kaina, Kain 

bardzo się 

zdenerwował i 

zasmucił

DLACZEGO?



Pan zapytał Kaina: 

«Dlaczego jesteś smutny i 

dlaczego twarz twoja jest 

ponura? Przecież gdybyś 

postępował dobrze, 

miałbyś twarz pogodną; 

jeżeli zaś nie będziesz 

dobrze postępował, grzech 

leży u wrót i czyha na 

ciebie, a przecież ty masz 

nad nim panować».



Wtedy powiedział 

Kain do Abla: 

«Chodźmy na pole».

Kain zabija Abla



A gdy byli na 

polu, Kain 

rzucił się na 

swego brata 

Abla i zabił 

go.







Rozmowa Boga z Kainem

Gdy Kain wrócił 

Bóg zapytał go:  

«Gdzie jest twój 

brat Abel?»

Kain odpowiedział: 

«Nie wiem. Czyż 

jestem stróżem 

brata mego?»



Rzekł Bóg: Co uczyniłeś? 

Krew brata twego głośno 

woła ku mnie z ziemi!

Bądź więc teraz przeklęty na 

ziemi, która przyjęła krew 

brata twego, przelaną przez 

ciebie.

Gdy będziesz uprawiał 

ziemię, nie da ci już ona 

więcej plonu.



Wygnanie Kaina

 Bóg powiedział do 

Kaina, że będzie 

chodził po ziemi i nigdy 

nie zazna spokoju.

 Będzie także ciągle się 

bał, że ktoś może 

odebrać mu życie, tak 

jak on to zrobił 

zabijając swego brata 

Abla.



Bóg powiedział:

«O, nie! 

Ktokolwiek by 

zabił Kaina, 

siedmiokrotną 

pomstę 

poniesie!».



Bóg dał Kainowi 

znak (piętno), aby 

nikt, kto go spotka, 

nie zabił go



Kain odszedł od Pana z całą swoją rodziną

I zamieszkał w kraju Nod, na wschód od Edenu.


