
2. lekce: PÁD ČLOVĚKA 

Biblický text k lekci: Genesis 3. a 4. kapitola 

Cíle lekce: 

- Dítě umí vlastními slovy popsat, co to je hřích (minutí se cíle, tzn. dobrého života v blízkosti 

Pána Boha) 

- Dítě ví, že satan je lhář a chce, aby člověk neposlouchal dobrého Boha 

- Dítě dokáže vyjmenovat některé důsledky hříchu (zejména smrt) 

- Dítě ví, že hřích narušuje dokonalý vztah Boha a člověka i vztah mezi lidmi navzájem 

- Dítě ví, že Bůh hned na začátku měl plán záchrany člověka od hříchu (v osobě Ježíše Krista) 

- Dítě dokáže říct, jaké konkrétní důsledky poslechnutí hada (satana) jsou pro ženu a pro muže 

- Dítě popíše vlastními slovy, proč Bůh přijal oběť Ábela a ne Kaina 

Klíčové verše: 

Genesis 3,6: Žena viděla, že je to strom s plody dobrými k jídlu, lákavý pro oči, strom slibující 

vševědoucnost. Vzala tedy z jeho plodů a jedla, dala také svému muži, který byl s ní, a on též jedl. 

Římanům 3,23: Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy. 

Římanům 6,23: Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu. 

Biblická fakta: 

Postava Co udělal? Jaké to mělo důsledky (trest)? 

Had (satan) Lhal člověku.  Proklet. Odloučen od všech. Musí lézt po 
břiše a žrát prach. Jednou zcela zničen. 

Žena Poslechla satana a 
jedla ze zakázaného 
stromu. 

Bolestivý porod. 
Podřízenost muži, touha se mu vyrovnat. 

Muž Mlčel a také jedl. Těžká práce. Práce ponese plody jen za 
vynaložení velkého úsilí. 

Muž i žena Rozhodli se 
poslechnout lháře 
satana. 

Smrt těla. Konec života v ráji, v zahradě 
Eden. 

 

 Nevíme, o které ovoce šlo, ale jistě bylo chutné a pěkné 

 Po vyhnání člověka ze zahrady Eden ji střežili andělé s mečem 

 První dvě děti na zemi: Kain a Ábel 

 Kain byl zemědělec, Ábel byl pastýř ovcí 

 Kainova oběť – to, co vypěstoval (plodiny země), Ábelova oběť – prvorozená ovce 

 Kain ze závisti zabíjí svého bratra a je vyhnán do cizí země 

 Adamovi a Evě se pak narodil třetí syn - Šét 

Další informace pro zvídavé: 

 Kain měl na čele zvláštní znamení, díky kterému ho nikdo nemohl zabít (pomstít se za Ábela) 

 Kainův syn Enoch postavil první město na zemi 

Myšlenky ke 2. lekci (aplikace) 

 Satan bere na sebe podobu hada a snaží se obelhat člověka 



 Strom poznání dobrého a zlého byl spolu se stromem života UPROSTŘED zahrady a měl dobré 

ovoce – aby tak člověk měl rovné podmínky se rozhodnout, koho poslechne, zda Boha, nebo 

Satana 

 Satan skrze hada zpochybňuje Boha, jeho dobrý plán s člověkem 

 Satan používá polopravd (Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů?) a přímo i lží (Nepropadnete 

smrti) 

 Eva – VÍ, že se z toho stromu jíst nesmí, VĚDOMĚ (není to omyl) se rozhoduje pro to, co říká 

satan 

 Adam je u toho a MLČÍ, vyjadřuje tak svůj souhlas 

 Neposlechnutí Boha znamená hřích = člověk si vybral cestu BEZ Boha, minul cíl dobrého života, 

který mu Bůh připravil 

 Adam s Evou se vymlouvají, hřích způsobil narušení krásného vztahu mezi lidmi a skrývají se 

před Bohem – hřích narušuje vztah s Bohem, přímo jej ničí 

 Za neposlušnost musí nutně přijít trest, jak Bůh řekl – musel dodržet slovo (tresty viz tabulka) 

 Bůh však je láska a zabíjí místo člověka zvíře, ze kterého udělal kožené suknice 

 První lidé museli být vyhnáni z ráje, protože kdyby pojedli ze stromu života, tento život 

s hříchem by existoval věčně. To Bůh nemohl dopustit. 

 Hřích způsobil i první vraždu z nenávisti mezi bratry Kainem a Ábelem 

 Bůh zaslibuje člověku Zachránce, který jednou Satana porazí definitivně (Genesis 3,15) 

 

Souvislost s Novým Zákonem (téma): HŘÍCH A JEHO KONEČNÉ ŘEŠENÍ V JEŽÍŠI KRISTU 

Pojem hřích můžeme přeložit jako MINUTÉ SE CÍLE. Tím, že člověk zhřešil, vybral si cestu od Pána Boha 

a důsledky této cesty jsou velmi bolestné. V evangeliu Jana 16,9 si čteme jinou definici hříchu: „Hřích 

je v tom, že ve mne nevěří.“ Dnes slovo hřích má spíše jakýsi bezvýznamný prohřešek (např., že si na 

večer vezmu čokoládu apod.) – pravá podstata hříchu je však oddělení dobrého Boha a život ve zlu. 

Příčina hříchu (oddělení od Boha) – neposlechnutí Boha, uposlechnutí zlého satana. Důsledky hříchu 

– vina, strach, problémy, život plný těžkosti, bolesti, nemoci, nenávisti a smrti. Projevuje se i špatným 

vztahem člověka k přírodě – člověk ji ničí, drancuje. (Římanům 6,23a: „Odplatou za hřích je smrt“). 

Důsledky hříchu lze ilustrovat i na textu z Římanům 1,21-31. Bůh vydal člověka jeho zlým touhám. Hřích 

je tam, kde není Bůh. Je to jako tma, která je absence světla. Je to jako chlad, který je absencí tepla. 

Hřích postihl každého člověka, každý má v sobě „zakódované“ sklony k hříchu. Římanům 3,22-25: 

„všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy; jsou ospravedlňováni (je jim umožněn opět přístup do Boží 

přítomnosti) zadarmo jeho milostí vykoupením v Kristu Ježíši. Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní smrtí 

se stal smírnou obětí pro ty, kdo věří. Tak prokázal, že byl spravedlivý (věrný ve vztahu), když již dříve 

trpělivě promíjel hříchy.“  

Všichni zhřešili (nejen Adam a Eva) – ale Ježíš je cesta zpět k Bohu. Bůh sám v osobě Ježíše Krista 

přichází zemřít za člověka, aby satan mohl být jednou provždy poražen a člověk mohl znovu žít 

v přímém vztahu s Pánem Bohem. 1. list Janův 3,5:  „A víte, že Syn Boží se zjevil, aby hříchy sňal, a 

v něm žádný hřích není.“ Jan 1,29 Hle Beránek Boží, který snímá hřích světa. 

Zmínka o Ábelovi je i v Novém Zákoně. Ábel věřil, a proto přinesl Bohu lepší oběť než Kain a dostalo 

se mu svědectví, že je spravedlivý, když Bůh přijal jeho dary… (Židům 11,4) -  Ábel věřil a přinesl oběť 

ze zvířat. Kain přinesl něco svého (vypěstované svýma rukama). Od hříchu se nemůžeme zachránit 

sami našimi skutky. Kain věděl, že Bůh je, ale neměl s ním důvěrný vztah. Kain čelí důsledkům hříchu. 

Ábel si vybral jít s Bohem, Kain proti Bohu (nepřizná chybu, neprosí o odpuštění). Ef 2,8-9 – Milostí jste 

tedy spaseni (zachráněni) skrze víru. 



Satan je nebezpečný stejně i dnes jako v ráji – nabízí nám cestu od Boha pryč. 1. list Petrův 5,8: „Satan 

obchází jako lev a hledá, koho by pohltil.“ I ty si můžeš svobodně zvolit mezi Boží nabídkou a nabídkou 

satana. 

Ilustrace hříchu: (jeho neslučitelnosti s Bohem) 

a) olej a voda – pokusit se smíchat, vždy se oddělí, nemohou být smíchány (hřích a Bůh nejde 

dohromady – proto Bůh musel člověka vyhnat z ráje) 

b) žárovka a elektřina – hřích jako vytržení kabelu ze zásuvky, přerušuje se spojení, nastává tma, člověk 

klopýtá, lehce se po tmě zraní. Podobně i odpojení od Pána Boha má strašné následky, které končí až 

smrtí 

c) lživá čokoláda - do obalu hezké čokolády zabalit něco hnusného (např. plesnivé jídlo) – děti zkouší 

rozbalit, těší se na čokoládu, ale překvapí je hnus (satan klame člověka, to, co nabízí, se tváří jako hezké, 

ale je to lež) 

d) Hnus - hřích jako něco hnusného (např. zbytky jídla). Pošpiněné čisté oblečení – nehodí se již ke 

svému účelu. 

Náměty pro činnosti s dětmi 

1. video o ničení světa člověkem po pádu - pustit dětem video, jak člověk ničí přírodu (důsledek 
hříchu) – odkaz na video: https://www.youtube.com/watch?v=AXi8bLAsbig 
2. střelba na cíl – buď do terče (šipky), nebo míčkem do kýble, do „pusy panáka“ apod. (hřích jako 
minutí se cíle) 
3. cesta poslepu – sestavit dráhu (např. ze židlí), kterou má dítě projít poslepu na čas – měříme čas 
(hřích jako život ve tmě, kde klopýtáme) 
4. kreslení důsledku hříchu – dítě kreslí jednoduché obrázky, na kterých je nějaký důsledek hříchu, 
ostatní děti poznávají – kdo pozná, má bod  
5. kreslení pusou – děti mají pouze pusou (v puse drží tužku) nakreslit daný jednoduchý obrázek – 
hodnotit lze kvalitu, je stanoven limit na kreslení – cca 1-2minuty (hřích jako ztížení práce) 
 
Příklad obrázku: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AXi8bLAsbig

