
„Drzewo życia” – czy Adam i Ewa mogli jeść jego owoce? 
 
 W wielu kulturach znana jest wiedza o „drzewie życia”1, podobnie jak o ogólno 
ziemskim potopie. Choć jest różnie przedstawiana i rozumiana, potwierdza to 
prawdziwość relacji biblijnej o początkach istnienia Ziemi i zamieszkiwaniu na niej 
pierwszych ludzi, którzy mieli kontakt z tym drzewem. Logiczne wydaje się, że po 
opuszczeniu biblijnego Raju wiedzę o „drzewie życia” przekazali oni swoim 
potomkom, a ci następnym pokoleniom, aż wiedza ta z czasem rozpierzchła się po 
całej planecie i jest znana do dziś. O nim wspomina pisarz księgi Przysłów w 3:16-
18; 11:30; 13:12; 15:4, a także nawiązuje do niego Ezdrasz w swej księdze w 47:12     
i apostoł Jan w księdze Objawienia 22:2.  
 Przez wieki próbowano utożsamić „drzewo życia” z którymś ze znanych nam 
gatunków drzew. Istnieje pogląd, iż „drzewo życia” oraz „drzewo poznania dobra            
i zła” to w rzeczywistości jeden gatunek drzewa, którym miałaby być palma 
daktylowa.2  
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Palma daktylowa jest drzewem dwupiennym, co oznacza, iż na jednym pniu drzewa 
mogą znajdować się kwiaty tylko jednej płci, męskie lub żeńskie, a owoce zawiązują 
się tylko na drzewie płci żeńskiej. Jeżeli w ogrodzie Eden „drzewem życia”                  
i „drzewem poznania dobra i zła” miałby być daktylowiec, to nie jest możliwe, żeby 
obydwa posiadały owoce, które mogliby zjeść Adam i Ewa. Teoria o palmie 
daktylowej jest więc chybiona.  
 
 Co o „drzewie życia” mówi księga Rodzaju?  
 
W księdze Rodzaju zawarto dwie wersje opisu stwarzania świata, Ziemi oraz 
człowieka i tylko jedna wspomina o „drzewie życia”. Dlaczego? Pierwsza wersja 
obejmująca fragmenty księgi od 1:1 – 2:3 opisuje okres od początku stworzenia 

                                                 
1  Więcej - en.wikipedia.org/wiki/Tree_of_life. 
2  Skoro obydwa drzewa rosły obok siebie, w centrum ogrodu, uznano, że mogło być to jedno drzewo (Rdz 2:9). 



świata poprzez następujące po sobie procesy kształtowania się Ziemi, a na końcu 
potwierdza fakt stworzenia człowieka, dla którego Stwórca przygotował odpowiednie 
warunki do życia, wyznaczając mu przy tym zadanie rozmnażania się i napełnienia 
Ziemi.  
Natomiast druga wersja stwarzania zawarta w księdze Rodzaju 2:4-25 obejmuje 
okres późniejszy, gdy Ziemia została już stworzona (zob. Rdz 2:4) i dlatego jest 
bardziej szczegółowa. Zdaniem niektórych obie wersje nie są ze sobą sprzeczne, 
lecz się uzupełniają. Istnienie dwóch wersji opisu stwarzania może wskazywać na 
istnienie dwóch różnych jej autorów.  
Kierując się informacjami o stwarzaniu zawartymi w drugiej wersji stwarzania można 
zadać sobie pytanie, czy obydwa drzewa, „drzewo  życia” i „drzewo poznania dobra    
i zła”, pojawiły się w ogrodzie Eden po tym, jak Jehowa umieścił w nim człowieka, czy 
miało to miejsce wcześniej? Pytanie to nasuwa się przy analizie poniższego 
fragmentu księgi Rodzaju przyjmując, iż autor opisuje wydarzenia chronologicznie, 
ale tak być nie musi. Gdyby zachował on chronologiczny opis wydarzeń, to trzeba 
byłoby wyjaśnić dlaczego Jehowa stworzył człowieka przed pojawieniem się ogrodu 
Eden i kazał mu czekać w jakimś innym miejscu na Ziemi, zanim umieścił go             
w docelowym miejscu? Ziemia poza ogrodem nie była przyjazna człowiekowi, co 
potwierdza relacja o warunkach z jakimi musiała się zmierzyć pierwsza para ludzka 
(Rdz 3:17-19). Kiedy w ogrodzie Eden pojawił się pierwszy człowiek, Adam, miał 
zapewnione doskonałe warunki do życia, nie było więc potrzeby „dosadzać” w nim 
jakiś nowych roślin.  
 

„I Jehowa Bóg ukształtował człowieka z prochu ziemi, tchnął w jego nozdrza dech życia 
i człowiek stał się istotą żywą. Jehowa Bóg zasadził też ogród w Edenie, na wschodzie, i tam 
umieścił człowieka, którego ukształtował. Jehowa Bóg sprawił, że z ziemi wyrosły wszelkiego 
rodzaju drzewa, które pięknie wyglądały i miały owoce dobre do jedzenia, a także drzewo 
życia w środku ogrodu oraz drzewo poznania dobra i zła.”                                                                                          

                                                                                                                                 (Rdz 2:7-9 NWT) 
 

 
                                       (Hebrew Interlinear Bible (OT))3 

  
Z powyższego fragmentu wynika, że Adam nie został stworzony w ogrodzie Eden, 
lecz poza nim. Zanim nastąpił ten akt, ogród Eden musiał już istnieć. Absurdalne 
byłoby twierdzenie, że pomiędzy stworzeniem Adama, a stworzeniem ogrodu istniała 
luka czasowa, w której Adam mieszkałby w jakimś innym zakątku Ziemi, czekając aż 
Jehowa przeniesie go do miejsca docelowego. Tak można by sądzić, gdyby przyjąć, 
iż autor w/w relacji opisał wydarzenia w ciągu chronologicznym, z czym nie można 
się zgodzić, bo pojawiłby się nie dający się wytłumaczyć, nieporządek zdarzeń.   
 
Zanim pojawiła się towarzyszka życia Adama, Ewa, mieszkał on sam w ogrodzie 
Eden, wykonując zlecone mu przez Jehowę zadania. Miał dbać o ogród, uprawiać go 
oraz nadać imiona wszystkim stworzeniom na ziemi (Rdz 2:15,19). Z tego też 
powodu Adam musiał mieć szerszą wiedzę o życiu i otaczającym go świecie niż jego 
żona Ewa, która została stworzona już w ogrodzie Eden, na co wskazują słowa          

                                                 
3  Zob. www.scripture4all.org. 



z księgi Rodzaju 2:18, 21-25. Adam wiedział też, że wolno mu spożywać owoce ze 
wszystkich drzew rosnących w Edenie, za wyjątkiem owoców z „drzewa poznania 
dobra i zła”, o czym świadczą poniższe słowa. 

 
Jehowa Bóg umieścił człowieka w ogrodzie Eden, żeby go uprawiał i o niego dbał. 

 Jehowa Bóg dał też człowiekowi taki nakaz: „Możesz jeść do syta owoce ze wszystkich 
drzew ogrodu. Tylko owoców z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo w dniu, 
w którym z niego zjesz, z całą pewnością umrzesz”. 

                                                                                                                       (Rdz 2:15-17 NWT) 
 

Warto podkreślić, że zakaz spożywania owoców z drzewa „poznania dobra i zła” 
został przekazany tylko Adamowi4. Nie znajdujemy jednak w księdze Rodzaju, jak i w 
całej Biblii informacji na temat istnienia zakazu spożywania owoców z „drzewa życia”. 
O takim zakazie nie wiedziała także Ewa, a trudno sądzić, żeby Adam o tak ważnej 
sprawie nie poinformował swej małżonki. Świadczy o tym jej odpowiedź na pytanie 
Szatana dotyczące spożywania owoców z drzew ogrodu Eden.  
 

„A wąż był najostrożniejszy ze wszystkich dzikich zwierząt, które uczynił Jehowa Bóg. 
I przemówił do kobiety: „Czy Bóg rzeczywiście powiedział, że nie wolno wam jeść owoców ze 
wszystkich drzew ogrodu?”. Na to kobieta rzekła do węża: „Możemy jeść owoce z drzew 
ogrodu. Ale o drzewie, które jest w środku ogrodu, Bóg powiedział: ‚Nie wolno wam jeść jego 
owoców ani nawet go dotykać, bo w przeciwnym razie umrzecie’”.  

(Rdz 3:1-3 NWT) 
 
 Skoro pierwsi ludzie nie byli poinformowani o zakazie spożywania owoców       
z „drzewa życia”, czy mogli je spożywać?5  
 
Kluczowe informacje dotyczące „drzewa życia” znajdują się w poniższym  fragmencie 
księgi Rodzaju.  

 
” I Jehowa Bóg powiedział: „Oto człowiek stał się jak jeden z nas — zna dobro i zło. 

A teraz, żeby nie wyciągnął ręki i nie wziął owocu również z drzewa życia, i nie jadł, i nie żył 
wiecznie...”. Wtedy Jehowa Bóg usunął go z ogrodu Eden, aby uprawiał ziemię, z której 
został wzięty. A gdy wypędził człowieka, po wschodniej stronie ogrodu Eden umieścił 
cherubów oraz stale wirujący miecz z płomienistym ostrzem. Mieli oni strzec dostępu do 
drzewa życia.” 

                                                                                                                             (Rdz 3:22-24 NWT) 
 

 
     (Hebrew Interlinear Bible (OT))6 

 
Z powyższej wypowiedzi wynika, iż owoce z „drzewa życia” miały szczególne 
właściwości, lecz nie chodzi tu o ich wartość zdrowotną czy odżywczą. Owoce te  
należy rozumieć symbolicznie, jako Boską gwarancję życia wiecznego. Ich spożycie 

                                                 
4  Rdz 3:17: „z którego ci zakazałem”. 
5  Według wyjaśnień (w65/9 12, edycja polska) Adam z Ewą nie wiedzieli o istnieniu drzewa życia, zanim nie 

zgrzeszyli. 
6  Jak w przypisie 3. 



mogło uratować grzesznych ludzi od śmierci, na którą skazali się po spożyciu 
owoców z „drzewa poznania dobra i zła”, lecz tak się nie stało. Dlaczego? 
„Drzewo życia” nie zostało posadzone w ogrodzie Eden, by zabezpieczyć pierwszych 
ludzi na wypadek popełnienia przez nich grzechu i nie miało ich w cudowny sposób 
wybawić przed jego skutkami, gdyż musieliby o tym wiedzieć podobnie jak                  
Izraelici mający na pustyni problem ze śmiercionośnymi wężami (zob. Lb 21:4-9).  
Wiedza o „drzewie życia” nie była znana pierwszym ludziom. Dlaczego? Jehowa 
wprowadzając zakaz spożywania owoców z „drzewa poznania dobra i zła” słusznie 
nie poinformował ich o możliwości uniknięcia skutków grzechu poprzez spożycie 
owoców z „drzewa życia”. Ostrzegając wcześniej o nieuchronnej śmierci grożącej za 
złamania zakazu, nie mógł zarazem wskazać im rozwiązanie chroniące ich życie, bo 
w ten sposób zaprzeczyłby sam sobie.  
Spożywanie owoców z „drzewa życia” nabrało innego wydźwięku, kiedy naruszono 
najważniejszy warunek istnienia człowieka na ziemi, lojalność względem Jehowy.  
Wyobraźmy sobie taką sytuację, w której ojciec nie informując syna, bo nie wie jak 
się zachowa w przyszłości, gromadzi dla niego w banku pokaźne środki finansowe. 
Oświadcza mu jednak, że zawsze może liczyć na jego wsparcie, pod warunkiem że 
będzie mu okazywał szacunek i właściwie postępował. Syn jednak lekceważy rady 
ojca i odrzucając zasady moralne łamie prawo, przez co staje się bankrutem. Co by 
się stało, gdyby ojciec wcześniej poinformował syna, że ma możliwość stałego 
korzystania ze zgromadzonych środków pieniężnych? Czy syn wziąłby do serca 
warunki, jakie mu postawił ojciec? Czy tym bardziej nie czułby się bezkarny, wiedząc 
że łamiąc prawo, będzie mógł wyjść z opresji dzięki pomocy swego ojca. Taka 
sytuacja sprzyjałaby niestety większej jego demoralizacji (zob. Kzn 8:11). 
Z punktu widzenia sprawiedliwości Jehowy, pierwsi ludzie, którzy złamali 
wspomniany zakaz, nie mogli nadal żyć w ogrodzie Eden, a tym bardziej gdyby  
pozwolono im spożyć owoce z „drzewa życia”. Czyn ten zapewniłby im bezkarność 
na wieczność, a świat ogarnęłoby zło, którego nie można byłoby zatrzymać.  
Skoro Adam z Ewą nie mieli świadomości, że istnieją owoce z „drzewa życia”, 
zapewniające bezkresne życie pomimo złamania zakazu spożywania owoców            
z „drzewa poznania dobra i zła”, dlaczego Jehowa uznał, iż należy ich usunąć            
z ogrodu Eden i zabronił im dostępu do „drzewa życia”? Adam z Ewą gdyby nawet 
zjedli owoce z „drzewa życia” nie mieliby świadomości, iż w ten sposób zapewnili 
sobie życie wieczne. Skutki tego czynu były znane wyłącznie Jehowie i stworzeniom 
duchowym, które się temu przypatrywały7. To właśnie ze względu na nich, w imię  
słusznych zasad, a zwłaszcza sprawiedliwości, nie mógł ludziom, którzy popełnili 
grzech, pozwolić na zjedzenie owocu z „drzewa życia”, by zapewnili sobie życie bez 
końca.   

 
Spójrzmy na obydwa drzewa z nieco innej perspektywy. Czemu znalazły się      

w ogrodzie Eden? Czyżby Jehowa nie ufał swoim ludzkim stworzeniom? Tak można 
by sądzić wsłuchując się w słowa fałszywego przyjaciela Hioba, który powiedział: 

„Popatrz, Bóg nie ufa swoim sługom, a u swoich aniołów doszukuje się winy. O ileż bardziej 
traktuje tak mieszkańców glinianych domów, których fundament jest w prochu, których 
miażdży się tak łatwo jak mola!”8 

(Hi 4:18,19 NWT) 

                                                 
7  W księdze Rodzaju 3:22 czytamy: „Oto człowiek stał się jak jeden z nas, zna dobro i zło”. Kogo Jehowa miał na 

myśli? Oczywiście siebie i wszystkich, którzy byli tego świadkami, zarówno anioła, który stał się Szatanem, jak i 
innych stworzeń duchowych. Oczywiście „zło” mógł człowiekowi dostarczyć tylko zbuntowany anioł, który 
wykorzystał je do własnych niecnych celów.  

8  W rzeczywistości, w przeciwieństwie do Szatana, który odziera ludzi z godności, Jehowa uważa wszystkich 
swych sług za „niezbędnych”, również tych, którzy wydają się słabsi. Ponadto kierując się miłością nie 
doszukuje się w nikim niczego złego (1 Kor 13:4-7). 



Brak zaufania do kogoś pojawia się wtedy, gdy mamy ku temu podstawy,        
a tymczasem trudno mówić o tym w przypadku ludzi, którzy nie znali wcześniej 
„dobra i zła”. Te przeciwstawne sobie wartości znał tylko Jehowa i zapewne także 
Jego Syn, co zdaje się wynikać z ks. Rodzaju 3:22. Jeżeli tak, musieli tę wiedzę 
nabyć wcześniej, i nie człowiek im ją dostarczył, lecz anioł Jehowy, który stał się 
buntownikiem. Zachodzi pytanie, tylko w jakim momencie miało to miejsce? Gdyby 
buntownik pojawił się przed stworzeniem ogrodu Eden, zrozumiałe byłoby to, że za 
jego sprawą, prędzej czy później, zło dotrze do człowieka, więc słusznie należy 
zabezpieczyć przede wszystkim wielki plan Jehowy związany ze stworzeniem 
wszechświata. Historia pierwszych ludzi niestety potwierdza takie przypuszczenia, 
pierwsi ludzie w relacji ze zbuntowanym aniołem, nie tylko poznali „zło”, lecz na 
pewien czas zatrzymali realizację wielkiego projektu stwórczego.  
Pewne odniesienie do Szatana znajdujemy w opisie króla Tyru, przedstawionym       
w księdze Ezechiela 28:11-19. Można by sądzić, że anioł ten stał się Szatanem, gdy 
przebywał w ogrodzie Eden, w którym już rosło drzewo „poznania dobra i zła”               
i drzewo „życia”, lecz słowa Ezechiela z 28:15 mogą wskazywać na coś innego.  

„Od dnia, gdy zostałeś stworzony, byłeś nienaganny w całym swoim postępowaniu, 
aż odkryto w tobie nieprawość.” 

Anioł Jehowy mógł stać się Szatanem zanim pojawił się ogród Eden, gdyż                   
Ezechiel nie wyjaśnia w jakim momencie odkryto u niego nieprawość9. Nie mogło to 
mieć miejsce podczas rozmowy z Ewą, gdyż wtedy stały się jawne owoce  
nieprawości zbuntowanego anioła, więc nie byłoby potrzeby jej odkrywać. Skłonność 
ta musiała pojawić się wcześniej i mógł ją odkryć tylko Jehowa, który „dostrzega 
każdą skłonność myśli” (1 Kr 28:9, 1 Sm 16:7). Niewykluczone, że dostrzegł ją już 
podczas tworzenia ogrodu Eden. Tak więc, złe skłonności anioła Jehowy mogły mieć 
miejsce zanim w ogrodzie Eden pojawił się człowiek i mogły wpłynąć na pojawienie 
się w nim omawianych drzew.  
 Zwróćmy uwagę na jeszcze jedną kwestię związaną z „drzewem życia”, które             
o dziwo nie zostało wykorzystane przez Szatana podczas kuszenia Ewy. Dlaczego? 
Szatan doskonale wiedział o istnieniu tego drzewa (zob. Hi 38:7), ale nie pytał o nie, 
bo Ewa nie miała o nim pojęcia i każde pytanie o spożywanie jego owoców nie 
wzbudziłoby w niej wątpliwości, na co liczył Szatan. Przecież mogli jeść owoce ze 
wszystkich drzew, za wyjątkiem jednego, więc nawet spożywając owoce z „drzewa 
życia”, trudno byłoby w tym widzieć coś szczególnego. Szatan wiedząc o tym skupił 
się na drzewie „poznania dobra i zła”, z którym związany był zakaz, a jemu właśnie       
o to chodziło, by podważyć prawo Jehowy, a nie dyskutować o czymś co nie 
wzbudzałoby w Ewie żadnych emocji.  
Szatan osiągnął swój cel, Adam z Ewą odrzucili zwierzchnictwo Jehowy skazując się 
na śmierć. Czemu jednak ten zbuntowany anioł nie wykorzystał swej wiedzy i nie 
próbował ratować ich informując o „drzewie życia”? Mówiąc do Ewy „na pewno nie 
umrzecie ...” mógł jej dostarczyć „dowodu” na to, że Jehowa nie mówił prawdy           
o skutkach spożycia owoców z „drzewa poznania dobra i zła”, skoro ma w zanadrzu 
rozwiązanie ich problemu spowodowanego  złamaniem zakazu, i że wystarczy tylko 
zjeść owoce z „drzewa życia”, które są w zasięgu ich ręki, aby nadal żyć. 
Zabójca i ojciec kłamstwa, jak go określił Jezus (Jn 8:44) nie był zainteresowany 
życiem wiecznym pierwszych ludzi, a mógł im to zapewnić wskazując na „drzewo 
życia”. Choć w ten sposób umożliwiłby życie wieczne „przestępcom”, co mogłoby się 
wydawać, iż jest mu na rękę, nie był zainteresowany konkurencją w tym zakresie. 
Owładnięty potrzebą niszczenia wszystkiego, co stworzył Jehowa uznał, że należy 
                                                 
9  Proces prowadzący do grzechu i śmierci opisał Jakub: „Każdy jest doświadczany, gdy go pociąga i nęci jego 

własne pragnienie. Potem pragnienie, gdy stanie się płodne, rodzi grzech; z kolei grzech, gdy zostanie 
popełniony, wydaje śmierć” (Jak 1:14, 15). 



zlikwidować Jego dzieło, którego ukoronowaniem była pierwsza para ludzka. 
Wiedział o tym, że Adam z Ewą nie umrą od razu i wydadzą na świat miliony … 
miliardy ludzi, których poprzez swoje kłamstwa dot. nieśmiertelności potrafi 
przeciągnąć na swoją stronę. Dzięki temu mógł sądzić, iż w nieskończoność zapewni 
sobie grono wyznawców, co odraczałoby zarazem wykonanie na nim wyroku                
i jego unicestwienie. Potwierdzają to jego próby przerwania linii rodowej prowadzącej 
do Chrystusa, jak i podjęte środki by go zgładzić, żeby nikt nie mógł otrzymać życia 
wiecznego dzięki ofierze okupu złożonej przez Syna Bożego10.  

 
Podsumowanie. 
Adam i  Ewa nie mieli wiedzy na temat „drzewa życia”11, a Jehowa nie zabronił im 
spożywania z niego owoców, więc potencjalnie mogli po nie sięgnąć. Niestety brak 
na to dowodów. Warto jednak podkreślić, że gdyby nawet miało to miejsce, nie 
ponieśliby za ten czyn żadnych konsekwencji.  
Problem pojawił się dopiero wtedy, gdy spożywając owoce z „drzewa poznania dobra 
i zła”, wymówili posłuszeństwo Jehowie. Od tej pory nie wolno im było pozwolić na 
skorzystanie z gwarancji życia wiecznego, gdyż czyn jakiego się dopuścili przekreślał 
ich prawa w tym względzie, stąd też słusznie zostali usunięci z ogrodu Eden. Brak     
u nich wiedzy o istnieniu „drzewa życia” nie oznaczał braku wiedzy u innych 
stworzeń, które się temu przyglądały. I choć Adam z Ewą musieli opuścić ogród Eden 
nie wiedząc o istnieniu drzewa, które mogło zapewnić im życie wieczne, to dla 
stworzeń duchowych zdarzenie to było dowodem na to, iż Jehowa jest 
sprawiedliwym Bogiem i konsekwentnym, i nie pozwala bezkarnie łamać 
ustanowione przez siebie prawo. 
Z jakiego powodu drzewa „poznania dobra i zła” oraz „życia” pojawiły się w ogrodzie 
Eden? Nie ma na to jednoznacznej odpowiedzi, gdyż nie posiadamy szczegółowej 
wiedzy w tym zakresie. Niektóre przesłanki mogą wskazywać na to, iż Jehowa 
umieścił je w tym miejscu w następstwie nieprawości anioła, którą odkrył u niego, 
zanim umieścił człowieka w ogrodzie Eden (Ez 28:15). Niewykluczone, że stało się to 
na etapie tworzenia ogrodu. Wspaniałość tego miejsca mogła w tym aniele wzbudzić 
zazdrość i być może poczucie poniżenia przez to, że musi pełnić funkcję opiekuna 
ogrodu (Ez 28:13,14) przeznaczonego przez Jehowę dla stworzeń niższych od 
niego. A może uznał, iż powierzone mu stanowisko warto wykorzystać do stworzenia 
własnego imperium, w którym będą mu oddawać cześć zamieszkali na ziemi ludzie      
i którym będzie przewodził nie jako ich opiekun, lecz jako ich bóg. 
  
 

Przedstawione w tym materiale informacje wyrażają osobiste poglądy autora. 
 
 

                                                 
10 Zob. 2 Kr 16:5, 2 Kn 28:5,6, Iz. 7:1,6,7; Mt 2:13. 
11 Być może, gdyby Adam z Ewą przeszli pomyślnie próbę z „drzewem poznania dobra i zła”, Jehowa 

poinformował by ich o tym, co byłoby gwarancją ich wiecznego życia.  


