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SYNDEFALDET
Da Gud skabte alle dyrene, skabte han også slangen, som det
snedigste dyr af dem alle.
Slangen spurgte en dag
kvinden, om det var rigtigt,
at Gud havde sagt, at de ikke
måtte spise af træerne i
haven. Kvinden fortalte, at
de gerne måtte spise af alle
træerne i haven, bare ikke det
træ, der stod i midten af
haven. Hun fortalte slangen,
at de skulle dø, den dag de rørte eller spiste af træet. Slangen
sagde til kvinden, at de selvfølgelig ikke skulle dø, hvis de spiste
af det træ. Men hvis de spiste af træet, ville deres øjne blive
åbne, så de kunne se forskel på godt og ondt, ligesom Gud.
Kvinden synes at frugterne på træet var lækre og tiltrækkende.
Derfor tog hun et bid af frugten og
gav det også til sin mand, Adam, som
stod lige ved siden af hende. Han
spise også af frugten. Pludselig
opdagede de, at de var nøgne og
skyndte sig at lave tøj af store
figen-blade.
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Om aftenen kaldte Gud på Adam.
”Hvor er du?”, spurgte han. Adam og
hans kvinde havde gemt sig. Adam
fortalte Gud, at han havde gemt sig,
fordi hav var nøgen. Gud spurgte,
hvem der havde fortalt ham, at han
var nøgen, og så måtte Adam
fortælle, at kvinden havde givet
ham frugten fra det forbudte træ. Gud spurgte kvinden om det
var sandt, og hun fortalte at slangen havde lokket hende.
Gud bestemte derfor, at slangen skulle krybe på sin
mave resten af dens liv og altid være forbandet
blandt alle vilde dyr og spise støv.
Gud bestemte at kvinden skulle bære børn med
besvær og føde i smerte. Han sagde, at manden
skulle bestemme over kvinden.
Gud bestemte at manden skulle dyrke jorden med
besvær, og det skulle være svært og hårdt for ham
at skaffe mad.
Adam gav kvinden et navn. Hun skulle hedde Eva.
Det betyder ”mor til alle mennesker”. Gud lavede tøj
til menneskerne af skind og de fik det på. Han smed dem ud af
Paradisets have og fik engle til at vogte over paradisets træ
med flammende sværd.
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