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PÁD (GN 3,1–24) 

Skrze jednoho člověka vešla do světa smrt 
 

Dnes se zaměříme na jednotlivé protagonisty, kteří ve třetí kapitole 

vystupují. Ukážeme si lstivost hada, lenost člověka a lásku Boží. Uvidíme 

také, jak had přemlouvá, člověk se vymlouvá a Bůh promlouvá.  
 

Text Písma – Genesis 3,1–24 ČEP: 
1Nejzchytralejší ze vší polní zvěře, kterou Hospodin Bůh učinil, byl had. Řekl ženě: 

„Jakže, Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě?“ 2Žena hadovi odvětila: „Plody 
ze stromů v zahradě jíst smíme. 3Jen o plodech ze stromu, který je uprostřed zahrady, 

Bůh řekl: ‚Nejezte z něho, ani se ho nedotkněte, abyste nezemřeli.‘“ 4Had ženu ujišťoval: 
„Nikoli, nepropadnete smrti.  5Bůh však ví, že v den, kdy z něho pojíte, otevřou se vám 
oči a budete jako Bůh znát dobré i zlé.“ 6Žena 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. 7Oběma se otevřely oči: poznali, že jsou 

nazí. Spletli tedy fíkové listy a přepásali se jimi. 8Tu uslyšeli hlas Hospodina Boha 
procházejícího se po zahradě za denního vánku. I ukryli se člověk a jeho žena před 

Hospodinem Bohem uprostřed stromoví v zahradě. 9Hospodin Bůh zavolal na člověka: 
„Kde jsi?“ 10On odpověděl: „Uslyšel jsem v zahradě tvůj hlas a bál jsem se. A protože 

jsem nahý, ukryl jsem se.“ 11Bůh mu řekl: „Kdo ti pověděl, že jsi nahý? Nejedl jsi z toho 
stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst?“ 12Člověk odpověděl: „Žena, kterou jsi mi dal, aby 
při mně stála, ta mi dala z toho stromu a já jsem jedl.“ 13Proto řekl Hospodin Bůh ženě: 
„Cos to učinila?“ Žena odpověděla: „Had mě podvedl a já jsem jedla.“ 14I řekl Hospodin 

Bůh hadovi: „Protožes to učinil, buď proklet, vyvržen ode všech zvířat a ode vší polní 
zvěře. Polezeš po břiše, po všechny dny svého života žrát budeš prach. 15Mezi tebe a 
ženu položím nepřátelství, i mezi símě tvé a símě její. Ono ti rozdrtí hlavu a ty jemu 
rozdrtíš patu.“ 16Ženě řekl: „Velice rozmnožím tvé trápení i bolesti těhotenství, syny 

budeš rodit v utrpení, budeš dychtit po svém muži, ale on nad tebou bude vládnout.“ 
17Adamovi řekl: „Uposlechl jsi hlasu své ženy a jedl jsi ze stromu, z něhož jsem ti zakázal 
jíst. Kvůli tobě nechť je země prokleta; po celý svůj život z ní budeš jíst v trápení. 18Vydá 
ti jenom trní a hloží a budeš jíst polní byliny. 19V potu své tváře budeš jíst chléb, dokud 
se nenavrátíš do země, z níž jsi byl vzat. Prach jsi a v prach se navrátíš.“ 20Člověk svou 

ženu pojmenoval Eva (to je Živa), protože se stala matkou všech živých. 21Hospodin Bůh 
udělal Adamovi a jeho ženě kožené suknice a přioděl je. 22I řekl Hospodin Bůh: „Teď je 
člověk jako jeden z nás, zná dobré i zlé. Nepřipustím, aby vztáhl ruku po stromu života, 

jedl a byl živ navěky.“ 23Proto jej Hospodin Bůh vyhnal ze zahrady v Edenu, aby 
obdělával zemi, z níž byl vzat. 24Tak člověka zapudil. Východně od zahrady v Edenu 
usadil cheruby s míhajícím se plamenným mečem, aby střežili cestu ke stromu života. 

 

Otázky ke kázání:  

1. Jak se může člověk bránit satanovým lžím? 



 

 

2. Kde můžeme najít sílu postavit se lži a zbabělosti? 

3. Proč je Bůh tak trpělivý? 
 

PRVNÍ ADAM VS. DRUHÝ ADAM 

 Jaké jsou hlavní rozdíly mezi Adamem a Ježíšem? 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  

  Lk 19,10 

I. HAD PŘEMLOUVÁ – LSTIVOST HADA 

 Proč je tak důležité znát pravdu? 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

Biblické odkazy:  

  2K 11,3–15; Zj 20,2; Ez 28,12–19; Př 30,5–6 
 

II. ČLOVĚK SE VYMLOUVÁ – LENOST ČLOVĚKA 

 Proč je pro člověka tak těžké čelit pravdě? 
 

 
 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

  Ř 10,13; 1J 2,16; Gn 2,6.9.17; Jb 36,22–23; Jb 38,2–4 



 

 

III. BŮH PROMLOUVÁ – LÁSKA BOHA 

 Jak se v Edenu projevila Boží láska? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  

  1J 5,18; J 14,6; 1J 4,10;  
 

  

 

 
   AMIL, BLIK, ČAMARA, 

ČTYŘÚHELNÍK, DATUM, DÉŠŤ, 

DIALOG, DRUH, EVKA, FILM, HATĚ, 

HLAS, HLUK, HŘEBENOVKA, KLIK, 

KRÁM, KREP, LEČO, LŽIČKY, MSTA, 

NÝTY, OČKAŘ, ODKLON, OHON, 

OKOV, OZEV, PLST, PONK, POUŤ, 

PUDL, RADKA, SKLADATELÉ, SKLO, 

SLIAČ, SPLAV, SVAL, ŠNEK, ŠPICL, 

TLAK, TŘES, TUHÝ, TVRZ, UŠÁK, 

VAGON, VÁLKY, ZERA, ŽÁBRA, ŽENA 

Osmisměrka 

Tajenka Ř 5,18 

 

_________________________ 
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ: 

Středa 1830 Biblické studium on-line. 

Čtvrtek 1900 Modlitby za Lotsiho a Renatu a Miu a Kristýnku, za Petra. 

 Modlitby za naší zem: vláda, spravedlnost, školství, bezpečnost. 

Neděle  930 Shromáždění v divadle Kámen.  

 

 

Indie: Zadržení pastora po masové protestní akci 

V neděli 17. října si radikálové ze dvou hinduistických nacionalistických 

organizací, Višva Hindú Parišád a Badžrang Dál, násilím vynutili vstup do malé 

modlitebny ve městě Hubbálí ve spolkovém státě Karnátaka na jihu Indie. Video 

z incidentu zachycuje desítky demonstrantů, jak sedí před budovou společenství 

Bairidévarkópa a prozpěvují hinduistické náboženské písně. Protesty postupně 

nabíraly na intenzitě, až nakonec místní politik z BJP zorganizoval masovou 

demonstraci, která zablokovala provoz na hlavní komunikaci. Účastníci se 

dožadovali zadržení pastora jménem Somu Avaradhi. Místní sdělovací prostředky 

informovaly o dopravních komplikacích, které jeho demonstrace způsobila. 

Nakonec byl pastor Somu obviněn z „úmyslného zlovolného počínání s cílem 

rozjitřit náboženské emoce“. Kromě něj byli zadrženi, vyslechnuti a později 

propuštěni další dva křesťané. 

  

 

 
Závěrečná píseň: Jsme tvůj lid, jsme tvá nevěsta 

Jsme tvůj lid, jsme tvá nevěsta, tak přijď mezi nás, tak přijď rozdávat. 

Ať láska tvá vždy mezi námi přebývá a pokoj svůj znovu vylej mezi nás. 

 

 

 
Ježíš mu odpověděl: „Amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji.“ 

Lukáš 23,43      


