
GN 3 – POTOMCI ADAMA

- CO ZNAMENÁ BÝT POTOMKEM 

ADAMA?

- PROČ V ZAHRADĚ BYL STROM 

POZNÁNÍ DOBRÉHO A ZLÉHO?

- ZVÍŘATA MLUVÍ?

- PROČ SE EVA NEDIVILA, ŽE HAD 

MLUVÍ?
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1) PŘIROZENÝ VÝBĚR

CHARLES DARWIN PÍŠE R. 1842 O PŘIROZENÉM (PŘÍRODNÍM) VÝBĚRU, KTERÝ VEDE KE ZVÝŠENÉ 

ADAPTACI JEDINCE (ŽE PŘEŽÍVAJÍ SILNĚJŠÍ), TEDY ŽE SMRT A KRVEPROLITÍ SLOUŽÍ VÝVOJI.

TUTA MYŠLENKA MÁ HROZNÉ DOPADY NA NOVODOBÉ DĚJINY - Marx, Engels, Hitler, Stalin, 

Lenin, Mao-c-tung i Pol Pot měli společnou víru v evoluční teorii. Odvodili z ní právo likvidovat 

celé skupiny lidí ve jménu nových světových pořádků. 
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1) PŘIROZENÝ VÝBĚR

Hitlerova řeč z 22. 6. 1944 před budoucími důstojníky: 

„Příroda nás učí ... že jí ovládá princip výběru, že silnější vítěz 
zůstává a slabší podléhá. Učí nás, že to, co lidem na tom 
často připadá kruté, protože jsou sami postiženi či protože 
svým vychováním se odvrátili od zákonů přírody, je v zásadě 
přece nutné, aby se život vyvíjel k vyšším stadiím. Příroda 
především nezná pojem humanity, jenž mluví o tom, že 
slabšího je třeba za všech okolností podporovat a udržovat, 
i na úkor existence silnějšího ... Válka je tedy nezaměnitelný 
zákon celého života ... Národ, jenž se nedovede udržet, 
musí jít a jiný nastoupí na jeho místo.“



1) PŘIROZENÝ VÝBĚR

Prozkoumejme nyní základy evoluce a stvoření:

- Smrt je důsledek Adamova pádu, vzpoury 

proti Bohu a tím začíná umírat i celé 

stvoření, takže fosilní nálezy nemohou být 

starší než člověk, celé tvorstvo se pokazilo 

(prokleto kvůli lidem), Adam přinesl smrt.

- Lidé duchovně zemřeli, byli odděleni od 

Boha

- Pokud bereme doslovné znění Genesis, 

pak stáří lidstva nemůže být starší než 7.000 

let

- Smrt a krveprolití slouží vývoji

- Přežívají jen ti silnější a ti, kdo se umějí lépe 

adaptovat

- Zkameněliny jsou zde milióny let 

postupného vývoje, od nižších forem 

(prvohory 541-252 mil., druhohory 252-66, 

…, homo sapiens 200.000 let)

- života po vyšší formy života

- Smrt je nutná pro další vývoj
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2) GENESIS 3

- Mnozí křesťané se domnívají, že je to jen legenda

- Že je to jen alegorie

- Že to nelze brát doslova

Apoštol Pavel byl o pravdivosti tohoto příběhu přesvědčen - 2 Korintským 11:3 Ale bojím 

se, aby snad tak, jako had svou vychytralostí svedl Evu, nebyla porušena i vaše mysl a 

neodvrátila se od upřímné a čisté oddanosti Kristu.

Podobně apoštol Jan - Zjevení Janovo 20:2 Zmocnil se draka, toho dávného hada, jenž 

jest Ďábel a Satan, na tisíc let jej spoutal.
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3) GENESIS 3
Genesis 3:1 Had byl nejchytřejší ze vší polní zvěře, kterou Hospodin Bůh učinil. Řekl ženě: 

Opravdu Bůh řekl: Nejezte ze žádného stromu v zahradě? 2 Žena hadovi odpověděla: Z 

ovoce stromů v zahradě můžeme jíst. 3 Ale o ovoci stromu, který je uprostřed zahrady, 

Bůh řekl: Nejezte z něho, ani se ho nedotýkejte, jinak zemřete. 4 Had ženě řekl: Jistě 

nezemřete, 5 neboť Bůh ví, že v den, kdy z něho budete jíst, se vaše oči otevřou a budete 

jako Bůh, budete znát dobré a zlé.

6 Žena viděla, že je to strom dobrý k jídlu a lákavý pro oči, strom žádoucí pro získání 

moudrosti. Vzala z jeho ovoce a jedla. Dala také svému muži, který byl s ní, a jedl i on.

7 Oběma se otevřely oči a poznali, že jsou nazí. Sešili tedy fíkové listí a udělali si bederní 

roušky.

8 Pak uslyšeli hlas Hospodina Boha, procházejícího se po zahradě v denním větru, a ukryli 

se člověk i jeho žena před tváří Hospodina Boha uprostřed stromoví zahrady. 9 Hospodin 

Bůh zavolal na člověka a zeptal se ho: Kde jsi? 10 On odpověděl: Slyšel jsem tvůj hlas v 

zahradě a bál jsem se, protože jsem nahý; proto jsem se schoval. 11 I řekl: Kdo ti pověděl, 

že jsi nahý? Nejedl jsi ze stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst?12 Člověk odpověděl: Žena, 

kterou jsi dal, aby byla se mnou, ta mi dala z toho stromu, a já jsem jedl.
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2) GENESIS 3
13 Nato Hospodin Bůh ženě řekl: Cos to učinila? Žena řekla: Had mě podvedl a já jsem 

jedla.14 A Hospodin Bůh řekl hadovi: Protože jsi to učinil, buď proklet a vyvržen od všech 

zvířat a od veškeré polní zvěře, budeš se plazit po břiše a žrát prach po všechny dny 

svého života.

15 A položím nepřátelství mezi tebe a ženu a mezi símě tvé a símě její; ono tobě rozdrtí 

hlavu a ty jemu rozdrtíš patu.

16 Ženě řekl: Velice rozmnožím tvé strádání a tvou úzkost, v bolestech budeš rodit děti; 

budeš dychtit po svém muži, ale on bude nad tebou vládnout. 17 

A Adamovi řekl: Protože jsi uposlechl svou ženu a jedl jsi ze stromu, o kterém jsem ti 

přikázal: Z toho nejez, budiž kvůli tobě prokleta země: S námahou z ní budeš jíst po 

všechny dny svého života.

18 Bude ti vydávat trní a bodláčí a budeš jíst polní rostliny. 19 V potu své tváře budeš jíst 

chléb, dokud se nenavrátíš do země, neboť jsi z ní vzat. Prach jsi a do prachu se navrátíš.

20 A člověk svou ženu pojmenoval Eva, protože ona se stala matkou všech živých.
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2) GENESIS 3
21 A Hospodin Bůh udělal Adamovi a jeho ženě kožené suknice a oblékl je.

22 I řekl Hospodin Bůh: Hle, člověk je jako jeden z nás v tom, že zná dobré a zlé. Ať teď 

nevztáhne ruku, aby vzal a jedl také ze stromu života a žil navěky!

23 Proto Hospodin Bůh poslal člověka pryč ze zahrady Eden, aby obdělával zemi, z níž byl 

vzat.

24 Vyhnal ho a postavil od východu k zahradě Eden cheruby s míhajícím se plamenným 

mečem, aby střežili cestu ke stromu života.
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3) MLUVÍCÍ HAD?
Z jiných míst Bible víme, že Bůh stvořil nejenom to, co jsme četli v Genesis v 1. a 2. kapitole, ale 

také duchovní bytosti:

- Andělé

- Andělé, kteří se stali služebníky Satana

- Satana (anděl Lucifer = světlonoš), možná i archanděl

Duchovní bytosti mohou mluvit skrze médium (člověk, zvíře), tím se dá jednoduše vysvětlit, proč 

had mluvil, je to také symbol Satana (Satan je ten starý had). Had je také nepřítelem člověka v 

eposu o Giglamešovi.

Had by také mohl být mořským tvorem (tj. Livjátanem)

Zajímavé ale je, že Eva není vůbec překvapena, 

zajímavé je, že had mluví k nim v množném čísle (nezemřete), 

takže nejspíše Adam byl u toho
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4) STROM POZNÁNÍ DOBRÉHO A ZLÉHO

Proč vůbec tento strom byl v zahradě? Aby si lidé mohli zvolit. Bůh dává člověku svobodnou 

vůli, protože jinak bychom byli jen loutkou v rukou Boha.

Bůh je omezil jen v této věci – bylo to jediné omezení, Bůh nastavil pravidla.

Je to podobné jako desatero – když se tím budeme řídit, tak se nám bude dařit.

Zahrada – verš 8 Pak uslyšeli hlas Hospodina Boha, 

procházejícího se po zahradě v denním větru…

- tedy slyšeli zvuk jeho chůze

- struktura hebrejštiny a kontextu zřejmě naznačují, 

že se jednalo o pravidelnou činnost. 

- Je to popis společenství, vztahu, fyzickou podobu 

má Ježíš, takže se nejspíše setkávali s ním.

(obraz Peter Paul Rubens)
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5) CO JIM BYLO NABÍZENO?

Genesis 3:4 Had ženě řekl: Jistě nezemřete, 5 neboť Bůh ví, že v den, kdy z něho budete 

jíst, se vaše oči otevřou a budete jako Bůh, budete znát dobré a zlé.

1) Ďábel zpochybnil Boha – to tak není, jak vám řekl (hodnověrnost, pravdu, Boží 

dobrotu)

2) Nabízí, že budou jako Bůh (Elohim, viz. Žalm 8:5) nebo jako anděl, tedy duchovní 

bytosti, ale podle Bible máme vyšší postavení než andělé, takže Ďábel nabízel něco, 

co už lidé měli, jen si to neuvědomovali (viz. Žid.1:14). Sekulární humanismus udržuje při 

životě Satanovu lež.

3) Nabízí, že se jim otevřou oči 

4) Nabízí nezávislost na Bohu

5) Neříká ale pravdu, neříká, co je to bude stát, Satan je lhář, překroutil to tak, že Bůh 

před nimi něco skrývá

6) Pokušení bylo trojnásobné – žádost těla (měli na to chuť, dobrý k jídlu), žádost očí 

(lákavé pro oči), získání moudrosti (pokušení - pýcha)
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6) POKUŠENÍ

Genesis 3:6 Žena viděla, že je to strom dobrý k jídlu a lákavý pro oči, strom žádoucí pro 

získání moudrosti. Vzala z jeho ovoce a jedla. Dala také svému muži, který byl s ní, a jedl i 

on.

1) Eva přijala myšlenku, kterou vyslovil Satan, neřekla přesně, co řekl Bůh (dotýkat se)

2) Strom byl dobrý k jídlu

3) Strom byl lákavý pro oči

4) Strom jim může pomoci v získání moudrosti

Příklad manželská nevěra - Přísloví 6:27 Cožpak si může někdo shrnout oheň do klína, a 

nespálit si oděv? 28 Zdalipak může někdo chodit po řeřavém uhlí, a nespálit si nohy?

29 Tak je tomu s tím, kdo vchází k ženě svého bližního; kdokoliv se jí dotkne, nezůstane 

bez trestu.
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7) CO ZPŮSOBILO JEJICH ROZHODNUTÍ?

Genesis 3:9 Hospodin Bůh zavolal na člověka a zeptal se ho: Kde jsi? 10 On odpověděl: Slyšel 
jsem tvůj hlas v zahradě a bál jsem se, protože jsem nahý; proto jsem se schoval. 11 I řekl: Kdo 
ti pověděl, že jsi nahý? Nejedl jsi ze stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst? 12 Člověk odpověděl: 
Žena, kterou jsi dal, aby byla se mnou, ta mi dala z toho stromu, a já jsem jedl. 13 Nato 
Hospodin Bůh ženě řekl: Cos to učinila? Žena řekla: Had mě podvedl a já jsem jedla.

1) Byl narušen jejich vztah, společenství, schovávali se, měli strach z Boha, z toho, který je 

stvořil pro to, aby mohli být s ním

2) Mělo to vliv na lidskou sexualitu, i ta se pokazila, získali informace, ale ne k užitku

3) Byli vyhnáni z krásného prostředí a úroveň jejich života výrazně klesla, čteme, že už 

roste plevel a že práce na poli je dřina

4) Do jejich života vstupuje trápení, bolest a smrt, hřích

5) Do jejich života vstupují touhy po věcech, které nejsou správné

6) Celá země byla prokleta kvůli tomu, že Adam (Bůh ho nezbavuje odpovědnosti) 

naslouchal hlasu své ženy (doslova následoval hlas)
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7) CO ZPŮSOBILO JEJICH ROZHODNUTÍ?

Genesis 3:9 Hospodin Bůh zavolal na člověka a zeptal se ho: Kde jsi? 10 On odpověděl: Slyšel 
jsem tvůj hlas v zahradě a bál jsem se, protože jsem nahý; proto jsem se schoval. 11 I řekl: Kdo 
ti pověděl, že jsi nahý? Nejedl jsi ze stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst? 12 Člověk odpověděl: 
Žena, kterou jsi dal, aby byla se mnou, ta mi dala z toho stromu, a já jsem jedl. 13 Nato 
Hospodin Bůh ženě řekl: Cos to učinila? Žena řekla: Had mě podvedl a já jsem jedla.

Platí to i pro lidstvo dnes – člověče, proč se přede mnou skrýváš? Kde jsi?

Bůh ale věděl o všem, co se tam stalo a ví o všem, co děláme i my, před ním se nic 

nezakryje, přestože to Adam s Evou zakrývali.

Každé naše rozhodnutí má nějaké následky, Bůh jim odpustil jejich provinění, ale už se 

změnil jejich vztah, už k nim nemluvil tak, jako předtím.
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7) CO ZPŮSOBILO JEJICH ROZHODNUTÍ?

Takže když jsme potomci Adama, máme všichni tendenci dělat špatné věci:

- Prvním slovem malého dítěte není máma nebo táta, ale slovo ne! Už u malých dětí se 
projevuje sklon k sobectví, ….

- Toužíme po nedobrých věcech a čím více se jim otevřeme, tím více nás ničí

- Tím jednoduše můžeme vysvětlit, proč je tolik zla, válek a nespravedlnosti

Humanismus učí, že člověk je dobrý, v každém z nás je dobro, Bible již od prvních kapitol 
ukazuje na to, že čím je člověk dál od Bohu, tím má sklon dělat špatné věci.

Adam s Evou uvěřili Satanu, ne Bohu. Pokud budeme v našich životech věřit Božímu slovu, pak 
naše životy půjdou dobrým směrem.
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7) CO ZPŮSOBILO JEJICH ROZHODNUTÍ?

- Byli chytřejší než my
- Více duchovní než my
- Měli úžasné prostředí, lepší než my

Přesto Bohu nedůvěřovali, ani krásné prostředí jim nepomohlo, ani to, že mohli mnohem víc než 
my vnímat duchovní svět.

Podléhat pokušení není vlivem nedostatku moudrosti, ani špatným prostředím, ale neochotě 
podřizovat svůj život Božímu slovu.

Rajská zahrada byla jejich, ale strom poznání nebyl jejich majetkem.
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8) CO ZNAMENÁ ZEMŘÍT?

- Jsme ale stvořeni jako věčné bytosti.

- Duchovní smrt – oddělení od Boha, to se jim stalo 

hned, kdy vykonali to, k čemu se rozhodli

- Fyzická smrt – hned v následné kapitole Adam a Eva 

zažili smrt svého syna

- Věčná smrt (peklo) – důsledek tvrdohlavého 

postoje vůči Bohu – toto nemůžeme posoudit

Chtěli být nezávislí a teď potřebují daleko víc Boží 

pomoc, Eva chtěla být nezávislá na Bohu a teď je 

zcela závislá na manželovi, který nad ní bude 

panovat, pokazil se i vztah mezi mužem a ženou

(obraz Peter Paul Rubens, r.1628)
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9) LIDSKÁ SNAHA

Adam a Eva se snažili zakrýt nahotu – vzali 

fíkové listy.

To symbolizuje lidskou snahu člověka zachránit 

se pomocí náboženství dobrých  skutků – něco 

uděláme a tím si usmíříme Boha.

To není tak jednoduché napravit, naše skutky 

nezpůsobí, že Bůh změní názor.

Před Bohem neskryjeme nahotu ani naše 

skutky.

(obraz Jacob Jordaens r.1640)
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10) CO JE HŘÍCH ?

Hřích - Hebrejské slovo chet znamená zbloudění, omyl, 

chybu, řecké slovo hamartia – situace lukostřelce, 

který netrefil terč.

- Pohrdnutí Boží láskou

- Svobodné a vědomé porušení Božího zákona

- Vzdor vůči Boží spravedlnosti

- Skrze jednoho člověka totiž vešel do světa hřích, 

a skrze hřích smrt, a tak smrt zasáhla všechny, 

protože všichni zhřešili. (Ř 5:12)

- Římanům 3:11 nikdo nechce porozumět, Bůh 

nikomu nechybí. 12 Všichni zabloudili z cesty, 

dočista se zkazili; není, kdo by konal dobro, není 

vůbec žádný.„ (Obraz Rafael Santi r.1511)

3-10/12



11) BOŽÍ REAKCE
Genesis 3:21 A Hospodin Bůh udělal Adamovi a jeho 

ženě kožené suknice a oblékl je.

Proč je oblékl?

- Oděv mohl být jako opatření pro drsný život mimo 

Eden

- Aby zakryli jejich hřích a hanbu

- Bůh jim ukázal svou lásku i když ho zklamali, Satan 

přesvědčil Evu, aby pochybovala, ale Bůh je věrný i 

když my jsme nevěrní

- Musel ale zabít zvíře ! Bez prolití krve není odpuštění 

(Žid.9) Velmi se na ně hněval, ale aby byl jeho hněv 

usmířen, musela být prolita krev. 

- To ukazuje na to, proč o několik tisíciletí přišel Ježíš. 

Boha to něco stálo !!
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12) OTÁZKY

- Co znamená Genesis 3:15 A položím 

nepřátelství mezi tebe a ženu a mezi símě 

tvé a símě její; ono tobě rozdrtí hlavu a ty 

jemu rozdrtíš patu. ?

- Co znamená nemít přístup ke stromu 

života?

- Proč jim Bůh dovolil špatnou věc, když 

věděl jak to dopadne?

- Co znamená jméno Eva?

Všimněte si opět používání množného čísla 

ve verši 22.
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