PRACOVNÍ LIST K LEKCI 2 (Pád člověka)
Klíčový verš k naučení nazpaměť: Římanům 6,23: Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je
život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu.
1. cvičení: Podtrhni, co je důsledkem hříchu

HEZKÝ ŽIVOT
BOLEST
PŘÁTELSTVÍ

UTRPENÍ

SMUTEK
VINA

BOLESTIVÝ POROD
POMOC DRUHÉMU

ZÁVIST

LÁSKA

RADOST

HOJNOST

TĚŽKÁ PRÁCE
VRAŽDY

SMRT

POKOJ

NEMOC

BOHATSTVÍ

BEZSTAROSTNÝ ŽIVOT

STRACH
NENÁVIST

NEPOSLUŠNOST

2. cvičení: Napiš vlastními slovy, co je to hřích

3. cvičení: Rozhodni, zda následující věta je PRAVDA nebo LEŽ:
a) Eva jedla ovoce ze zakázaného stromu dříve než Adam.
PRAVDA
LEŽ
b) Evu navedl k jezení ze zakázaného stromu satan v podobě brouka. PRAVDA
LEŽ
c) Strom, ze kterého nesměli jíst se jmenoval strom poznání dobrého a zlého. PRAVDA
d) Kain zabil Ábela u řeky. PRAVDA LEŽ
e) Za Adamův a Evin hřích nikdo nezemřel. PRAVDA LEŽ
f) Ábel věřil Bohu, a proto přinesl lepší oběť Bohu, než Kain. PRAVDA LEŽ
g) Hřích znamená trefit se do cíle. PRAVDA LEŽ
h) Bůh se nad člověkem smiloval a nechal je dál žít v zahradě Eden. PRAVDA LEŽ

LEŽ

4. cvičení: Přelož větu tak, aby byla správně napsaná (rozšifruj): nápověda – slova jsou pozpátku

1. věta: inhcišV ilišeřhz a uosj okelad do ížoB .yváls

2. věta: A ,etív ež nyS ížoB es ,livejz yba yhcířh ,laňs a v měn ýndáž hcířh .ínen

5. cvičení:

SMRT
(start)

ŽIVOT
Opakovací kvíz
Otázka
1. Kdo svedl člověka (Adama a Evu) k hříchu?
2. Jaký druh ovoce Eva s Adamem snědli?
3. Jaký trest za neposlušnost dostala Eva?
4. Jaký trest za neposlechnutí Boha dostal
Adam?
5. Jak byl potrestán had (satan) za to, že svedl
člověka k hříchu?
6. Co poznali Adam a Eva, když pojedli zakázané
ovoce?
7. Proč Bůh musel vyhnat člověka z rajské
zahrady, když snědli zakázané ovoce?
8. Jak se jmenovali první dvě děti na Zemi?
9. Co je nejhorším důsledkem hříchu?
10. Kdo jednou pro vždy zvítězil nad hříchem a
dal šanci člověku na záchranu?

Odpověď

(cíl)

