
Przegląd Starego Testamentu



Na początku, Bóg stworzył niebo i ziemię.



Uczynił również człowieka na swój obraz. 



Bóg umieścił Adama w ogrodzie Eden, gdzie nazwał wszystkie zwierzęta. 



Potem Bóg stworzył kobietę. Adam nazwał ją Ewa i razem żyli w ogrodzie. 



Adam ostrzegł żonę: „Bóg powiedział, abyśmy nie jedli z drzewa poznania”. 



Pewnego dnia Diabeł rzekł do Ewę: „Czy rzeczywiście Bóg zabronił wam jeść 

z tego drzewa? Nie umrzecie gdy zjecie, ale będziecie jak Bóg”.



Ewa zjadła owoc, a następnie dała go mężowi. 



Bóg zauważył, że ludzie ukrywają się i zapytał: 

„Adamie, gdzie jesteś? Czy jadłeś z drzewa, z którego zakazałem ci jeść?” 



Bóg ich skarcił za grzech a potem przykrył ich nagość i wypędził z ogrodu Eden. 





Ewa urodziła syna i nazwała go Kain. 



Potem urodziła następnego syna i nazwała go Abel.



Kain i Abel byli pierwszymi dziećmi Adama i Ewy. 



Abel rósł i stał się pasterzem wytwarzającym wełnę. 



Kain rósł i stał się rolnikiem, produkującym żywność. 



Adam pouczył synów aby miłowali Boga. 



Kain przyniósł owoc swoich rąk i złożył Bogu ofiarę.



Abel przyniósł ze swego stada niewinnego baranka na ofiarę. 



Bóg przyjął ofiarę Abla, ale nie przyjął ofiary Kaina. 



Bóg przemówił do Kaina:  „Dlaczego jesteś zły? 

Gdybyś postępował dobrze to przyjąłbym twą ofiarę. U progu czyha grzech. 

Chciałby tobą zawładnąć, lecz ty będziesz nad nim panować.” 



Abel był sprawiedliwy i dzięki wierze złożył cenniejszą ofiarę Hbr 11:4. 

Kain słuchał się złego, dlatego jego czyny były złe 1J 3:12. 



Chodzenie za głosem złego zwane jest drogą Kaina (Jd 11). Do takich ludzi 

Jezus rzekł: „Waszym ojcem jest diabeł gdy jego żądze chcecie pełnić” J 8:44



Złość przerodziła się w nienawiść, a następnie w myśl o morderstwie. 



Myśl przerodziła się w zły czyn. 



Morderstwo było przyczyną śmierci pierwszego człowieka. 



Bóg zapytał Kaina: „Kainie, gdzie jest twój brat?”



„Czy jestem stróżem mego brata?” odpowiedział Kain.



Bóg na to: „Krew twojego brata woła do mnie. 

Z powodu twego czynu będziesz przeklęty.”



Kain „odszedł od oblicza Pana” i zamieszkał w kraju Nod. 



Kain zbudował miasto i nazwał je imieniem swego syna: Henoch.



Prawdopodobnie to miasto dziś jest znane pod nazwą: Eridu.



Jeden z potomków Kaina wynalazł harfę.



Natomiast inny był kowalem wytwarzającym rzeczy z metalu. 



Pewnego dnia Lamech, jeden z potomków Kaina oznajmił: 

„Tak, zabiłem mężczyznę za zranienie mnie, a chłopca za uderzenie mnie. 

Kain miał być pomszczony razy siedem, a ja, siedemdziesiąt siedem!.” 



Adamowi i Ewie urodził się następny syn o imieniu: Set. 

Został zrodzony na podobieństwo i na obraz Adama. 



Jednym z potomków Seta był Henoch, 

który żył inaczej niż Henoch syn Kaina.



Henoch chodził w przyjaźni z Bogiem.

Potem Bóg zabrał go do nieba (bez śmierci). 



Dzięki wierze został zabrany Henoch, tak że nie oglądał śmierci. 

Nie odnaleziono go, ponieważ Bóg go zabrał. Lecz zanim to się stało, 

otrzymał świadectwo, że się podobał Bogu. Hbr 11:5
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