
KAIN I ABEL 
dopasuj wyrazy do tekstu 

1. paszczę  2. gniewasz  3. Edenu  4. Abla  5. stróżem 

6. tułaczem  7. rolę  8. wejrzał  9. wielka  10. panować 

11. ofiarę  12. zabił  13. Ewą  14. pole  15. siedmiokrotną 

Adam obcował z żoną swoją ………., a ta poczęła i urodziła Kaina. Wtedy rzekła: Wydałam na świat 

mężczyznę z pomocą Pana. Potem urodziła jeszcze brata jego ………. Abel był pasterzem trzód, a Kain 

uprawiał ………. Po niejakim czasie Kain złożył Panu ………. z plonów rolnych; Abel także złożył ofiarę z 

pierworodnych trzody swojej i z tłuszczu ich. A Pan wejrzał na Abla i na jego ofiarę. Ale na Kaina i na 

jego ofiarę nie ……….; wtedy Kain rozgniewał się bardzo i zasępiło się jego oblicze. 

 

I rzekł Pan do Kaina: Czemu się ………. i czemu zasępiło się twoje oblicze? Wszak byłoby pogodne, gdybyś 

czynił dobrze, a jeśli nie będziesz czynił dobrze, u drzwi czyha grzech. Kusi cię, lecz ty masz nad nim 

……….. 

 

Potem rzekł Kain do brata swego Abla: Wyjdźmy na ……….! A gdy byli na polu, rzucił się Kain na brata 

swego Abla i ………. go. Wtedy rzekł Pan do Kaina: Gdzie jest brat twój Abel? A on odpowiedział: Nie 

wiem. Czyż jestem ………. brata mego? I rzekł: Cóżeś to uczynił? Głos krwi brata twego woła do mnie z 

ziemi. Bądź więc teraz przeklęty na ziemi, która rozwarła ………. swoją, aby przyjąć z ręki twojej krew 

brata twego. Gdy będziesz uprawiał rolę, nie da ci już plonu swego. Będziesz tułaczem i wędrowcem na 

ziemi. 

 

Wtedy rzekł Kain do Pana: Zbyt ………. jest wina moja, by można mi ją odpuścić. Oto dziś wypędzasz 

mnie z tej ziemi i muszę ukryć się przed obliczem twoim. Będę ………. i wędrowcem na ziemi, a każdy, kto 

mnie spotka, zabije mnie. I rzekł Pan do niego: Nie! Ktokolwiek by zabił Kaina, ………. pomstę poniesie. 

Położył też Pan na Kainie znak, aby go nikt nie zabijał, kto go spotka. I odszedł Kain sprzed oblicza Pana, 

i zamieszkał w ziemi Nod, na wschód od ………. 


