Berešit
CEPV2001
1 Toto je výčet rodopisu Adamova: V den, kdy Bůh stvořil
člověka, učinil jej k podobě Boží. ([ 1Pa 1:1nn > L 3:38;
Gn 1:26n])
2 Jako muže a ženu je stvořil, požehnal jim a v den, kdy je
stvořil, dal jim jméno Adam (to je Člověk).
3 Ve věku sto třiceti let zplodil Adam syna ke své podobě, podle
svého obrazu, a dal mu jméno Šét. ([:: Gn 1:26n : J 3:6
1K 15:48n; Gn 4:25])
4 Po zplození Šéta žil Adam ještě osm set let a zplodil syny a
dcery.
5 Všech dnů Adamova života bylo devět set třicet let, a umřel. ([:
Ř 5:12nn])
6 Ve věku sto pěti let zplodil Šét Enóše. ([ Gn 4:26])
7 Po zplození Enóše žil Šét osm set sedm let a zplodil syny a
dcery.
8 Všech dnů Šétových bylo devět set dvanáct let, a umřel.
9 Ve věku devadesáti let zplodil Enóš Kénana. ([> L 3:37])
10 Po zplození Kénana žil Enóš osm set patnáct let a zplodil
syny a dcery.
11 Všech dnů Enóšových bylo devět set pět let, a umřel.
12 Ve věku sedmdesáti let zplodil Kénan Mahalalela.
13 Po zplození Mahalalela žil Kénan osm set čtyřicet let a zplodil
syny a dcery.
14 Všech dnů Kénanových bylo devět set deset let, a umřel.
15 Ve věku šedesáti pěti let zplodil Mahalalel Jereda.
16 Po zplození Jereda žil Mahalalel osm set třicet let a zplodil
syny a dcery.
17 Všech dnů Mahalalelových bylo osm set devadesát pět let, a
umřel.
18 Ve věku sto šedesáti dvou let zplodil Jered Henocha. ([:
Ju 1:14])
19 Po zplození Henocha žil Jered osm set let a zplodil syny a
dcery.
20 Všech dnů Jeredových bylo devět set šedesát dvě léta, a
umřel.
21 Ve věku šedesáti pěti let zplodil Henoch Metuzaléma (q). (q) H.
Metúšelach (též 1Pa 1:3).
22 A chodil Henoch s Bohem po zplození Metuzaléma tři sta let
a zplodil syny a dcery. ([: Mal 2:6 Mi 6:8])
23 Všech dnů Henochových bylo tři sta šedesát pět let.
24 I chodil Henoch s Bohem. A nebylo ho, neboť ho Bůh vzal. ([:
Gn 6:9 2Kr 2:11 2Kr 2:17 > Žd 11:5])
25 Ve věku sto osmdesáti sedmi let zplodil Metuzalém Lámecha.
26 Po zplození Lámecha žil Metuzalém sedm set osmdesát dvě
léta a zplodil syny a dcery.
27 Všech dnů Metuzalémových bylo devět set šedesát devět let,
a umřel.
28 Ve věku sto osmdesáti dvou let zplodil Lámech syna.
29 Dal mu jméno Noe (to je Odpočinutí). Řekl: „Ten nám dá
potěšení a odpočinutí od naší práce a od námahy našich rukou,
kterou nám přináší země prokletá Hospodinem.“ ([> L 3:36 :
1P 3:20; : L 2:25 Žd 4:1- Žd 4:11; Gn 3:17])
30 Po zplození Noeho žil Lámech pět set devadesát pět let a
zplodil syny a dcery.
31 Všech dnů Lámechových bylo sedm set sedmdesát sedm let,
a umřel.
32 Když bylo Noemu pět set let, zplodil Noe Šéma, Cháma a
Jefeta. ([ Gn 6:10 Gn 10:1])

5. kapitola
K
1 Tato jest kniha rodů Adamových. V ten den, v kterémž
stvořil Bůh člověka, ku podobenství Božímu učinil ho.
2 Muže a ženu stvořil je a požehnal jim, a nazval jméno
jejich Adam v ten den, když stvořeni jsou.
3 Byl pak Adam ve stu a třidcíti letech, když zplodil syna
ku podobenství svému a k obrazu svému, a nazval
jméno jeho Set.
4 I bylo dnů Adamových po zplození Seta osm set let, a
plodil syny a dcery.
5 A tak bylo všech dnů Adamových, v kterýchž byl živ,
devět set a třidceti let, i umřel.
6 Set pak byl ve stu a pěti letech, když zplodil Enosa.
7 A po zplození Enosa živ byl Set osm set a sedm let, a
plodil syny a dcery.
8 I bylo všech dnů Setových devět set a dvanácte let, i
umřel.
9 Byl pak Enos v devadesáti letech, když zplodil
Kainana.
10 A po zplození Kainana živ byl Enos osm set a
patnácte let, a plodil syny a dcery.
11 I bylo všech dnů Enosových devět set a pět let, i
umřel.
12 Kainan pak byl v sedmdesáti letech, když zplodil
Mahalaleele.
13 A po zplození Mahalaleele živ byl Kainan osm set a
čtyřidceti let, a plodil syny a dcery.
14 I bylo všech dnů Kainanových devět set a deset let, i
umřel.
15 Mahalaleel pak byl v šedesáti a pěti letech, když
zplodil Járeda.
16 A po zplození Járeda živ byl Mahalaleel osm set a
třidceti let, a plodil syny a dcery.
17 I bylo všech dnů Mahalaleelových osm set
devadesáte a pět let, i umřel.
18 Járed pak byl ve stu šedesáti a dvou letech, když
zplodil Enocha.
19 A po zplození Enocha živ byl Járed osm set let, a
plodil syny a dcery.
20 I bylo všech dnů Járedových devět set šedesáte a
dvě létě, i umřel.
21 Enoch pak byl v šedesáti a pěti letech, když zplodil
Matuzaléma.
22 A chodil Enoch stále s Bohem po zplození
Matuzaléma tři sta let, a plodil syny a dcery.
23 I bylo všech dnů Enochových tři sta šedesáte a pět
let.
24 A chodil Enoch stále s Bohem a nebyl více vidín;
nebo vzal ho Bůh.
25 Matuzalém pak byl ve stu osmdesáti sedmi letech,
když zplodil Lámecha.
26 A po zplození Lámecha živ byl Matuzalém sedm set
osmdesáte a dvě létě, a plodil syny a dcery.
27 I bylo všech dnů Matuzalémových devět set
šedesáte a devět let, i umřel.
28 Lámech pak byl ve stu osmdesáti a dvou letech,
když zplodil syna,
29 Jehož jméno nazval Noé, řka: Tento nám odpočinutí
způsobí od díla našeho, od práce rukou našich, kterouž
máme s zemí, jížto zlořečil Hospodin.
30 A živ byl Lámech potom, když zplodil Noé, pět set
devadesáte a pět let, a plodil syny a dcery.
31 I bylo všech dnů Lámechových sedm set

sedmdesáte a sedm let, i umřel.
32 A když byl Noé v pěti stech letech, zplodil Sema,
Chama a Jáfeta.
-

Rodopis Adamův
Adam
- stvořen k podobě Boží (muž a žena)
(Zemák)
Šét
(Náhrada)

- zplozen k podobě Adamově, podle jeho obrazu

Enóš
(Člověk)

- začalo se vzývat jméno Hospodinovo

Kénan (Kupec ?)
Mahalalel (Chválící Boha)
Jered (Sestupování)
Henoch
(Zasvěcený)

- chodil s B., Bůh ho vzal
- 365 let – stejný je počet dnů v roce
- v pořadí 7. patriarcha (7-B. dokonalost)
- za srovnání stojí kainovský Enoch, který je také zasvěcený, naskýtá se otázka,
kdo komu byl zasvěcen, resp. jakému Bohu...
- předpotopní patriarcha, který žil nejkratší pozemský život (nepočítám-li Abela)

Metúšelach
(Muž oštěpu, ale také Když zemře, přijde to – myšl. potopa)
- nejdéle žijící předpotopní patriarcha a pravděpodobně i člověk
Lámech

- 777 let – v jeho věku se objevují 3 sedmičky jakoby odpověď kainovskému
Lámechovi (pomstěn 70x7)

Noe
(Odpočinutí)
- 10. patriarcha v pořadí (pouhých 10 generací stačilo lidstvu, aby úplně kleslo na
dno, takže Bůh litoval, že člověka učinil)
- 10 je číslo minima – min. čas od absolutní dokonalosti k absolutnímu úpadku
-

Noe měl 3 syny – Šema, Cháma a Jefeta – význam jejich jmen si vysvětlíme až v jejich rodopisu po
potopě.
Jen na okraj – za povšimnutí stojí podobnost jmen potomků Adamových a Kainových a zde se
nabízí úvaha, že jméno představuje prototyp člověka s určitými charakterovými vlastnostmi nebo
jednotlivce symbolizujícího určitou etapu v dějinách národa...

