
Msgre Emanuel Koráb 

 
BIBLICKÉ EKLOGY 

 
 

PROLOG 
 
 1. Co je to ekloga? Řeckým pojmem eklogé nebo též epitomé se obecně označuje výtah 
z nějakého textu. Například Eklogé byl právní kodex, který vydal v roce 726 byzantský císař 
Lev III. Isaurijský (717-741) a který byl výborem ze zákoníku Corpus juris civilis císaře 
Justiniána (527-565). Obsahoval revidované normy soukromého a trestního práva, které byly 
přizpůsobeny soudobým podmínkám života byzantské společnosti. V jiném smyslu se eklogou 
myslí i jistý druh básně. Tyto Biblické eklogy jsou pokusem o soustavný a přitom stručný 
výklad Písma svatého podle jeho jednotlivých částí. 
 
 2. Co je to Písmo svaté? Ačkoli přirozeným světlem rozumu mohou všichni lidé poznat 
Boha a jeho vůli, když pozorují jeho stvořitelské dílo (srov. Ř 1,20) a naslouchají hlasu svého 
svědomí (srov. Ř 2,14-15), takže nemají výmluvu, přece pouhé přirozené poznání Boha a jeho 
vůle nestačí pro spásu (Ř 1,32-2,1; 1K 2,13-14). Proto se Bohu zalíbilo mnohokrát ve všech 
dobách a mnohými způsoby zjevit sebe samého a vyhlásit svou vůli nejen své Církvi svaté, ale 
i celému světu ústy Mojžíše i ostatních proroků a Petra i ostatních apoštolů skrze svého Syna 
Ježíše Krista v Duchu svatém (srov. Žd 1,1), aby pravda Boží byla spolehlivě ochráněna před 
mravní zkažeností lidí i před zlými úklady satanovými a aby se dále šířila (Př 22,17-21; L 1,1-
4; Ř 15,4; 2Tm 3,15-17; 2Pt 1,19-21). Obsahem psaných knih i nepsaných tradic je to, co 
proroci nebo apoštolové slyšeli přímo od Boha nebo sami napsali podle diktátu Ducha svatého 
(Spiritu Sancto dictante) a co se předávalo během staletí jakoby z ruky do ruky až po naše časy. 
Psané slovo Boží je tedy obsaženo v Písmu svatém, které zahrnuje všechny Duchem 
svatým inspirované knihy Starého i Nového zákona. Původcem těchto knih je Bůh sám 
(Veteris et Novi Testamenti libri Deum habent auctorem) a není rozdílu mezi Bohem Starého 
zákona a Bohem Nového zákona. Ovšem nejsou všechny věci v Písmu svatém ve stejné míře 
srozumitelné všem a je jisté, že pro úplné pochopení Písma svatého, aby jeho znalost posloužila 
ke spáse, je nezbytný nejen přesný překlad původního textu (Sír Prolog,1-9), ale také 
authentický výklad autority učitelského úřadu Církve svaté (Sk 8,30-31; 2Pt 3,16). Jde tedy o 
zvěst Bohem danou (zjevenou) a Církví opatrovanou (vykládanou). 
 
 3. Přijatým starozákonním textem pro křesťany (textus receptus) je starobylý řecký 
překlad původních hebrejských textů, známý pod názvem Septuaginta. Jestliže se tento text 
v něčem liší od původního hebrejského textu, pak je třeba věřit, že tyto změny v Septuagintě 
nastaly inspirací Ducha svatého během překládání jakožto součást pokračujícího zjevení 
Božího, přičemž původní smysl se neruší, nýbrž jen rozšiřuje. Nejznámější příkladem je text Iz 
7,14, kde původní hebrejský text má znění: „Hle, dívka počne a porodí syna“ (hebr. alma = 
dívka), ale Septuaginta překládá takto: „Hle, panna počne a porodí syna“ (řec. parthenos = 
panna, avšak hebr. panna se řekne betula). Kdyby se překládalo slovem dívka, muselo by se 
použít řeckého výrazu neanis. Nový zákon se řídí textem Septuaginty, což dokazuje text Mt 
1,23: „Hle, panna počne a porodí syna.“ Kánon Písma svatého podle Septuaginty je tento, totiž 
výčet knih Starého zákona: 
 
1. kniha Mojžíšova   (50 kapitol) 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kodex
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Leon_III._Syr&action=edit
http://cs.wikipedia.org/wiki/Corpus_iuris_civilis
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2. kniha Mojžíšova   (40 kapitol) 
3. kniha Mojžíšova   (27 kapitol) 
4. kniha Mojžíšova   (36 kapitol) 
5. kniha Mojžíšova   (34 kapitoly) 
Jozue     (24 kapitoly) 
Soudců     (21 kapitola) 
Rút     (4 kapitoly) 
1. kniha Samuelova   (31 kapitola) 
2. kniha Samuelova   (24 kapitoly) 
1. kniha Královská   (22 kapitoly) 
2. kniha Královská   (25 kapitol) 
1. kniha Letopisů    (29 kapitol) 
2. kniha Letopisů    (36 kapitol) 
1. kniha Ezdrášova   (10 kapitol) 
2. kniha Ezdrášova čili Nehemiášova (13 kapitol) 
* 3. kniha Ezdrášova   (9 kapitol) 
* 4. kniha Ezdrášova   (16 kapitol) 
Tóbiáš     (14 kapitol) 
Júdit     (16 kapitol) 
Ester s přídavky    (16 kapitol) 
1. kniha Makkabejská   (16 kapitol) 
2. kniha Makkabejská   (15 kapitol) 
* 3. kniha Makkabejská   (7 kapitol) 
* 4. kniha Makkabejská   (18 kapitol) 
 
Jób     (42 kapitoly) 
Žalmy Davidovy    (151 žalmů) * 151. žalm Davidův 
* Ódy     (14 ód)  * 12. óda je Modlitba Manassesova 
Přísloví     (31 kapitola) 
Kazatel     (12 kapitol) 
Píseň písní    (8 kapitol) 
Moudrost    (19 kapitol) 
Sírachovec    (51 kapitola) 
* Žalmy Šalomounovy   (18 žalmů) 
* 1. kniha Enochova   (108 kapitol) (jen v porušeném ethiopském překladu) 
* Kniha Jubilejí    (50 kapitol) (jen v porušeném ethiopském 
překladu) 
 
Izaiáš     (66 kapitol) 
Jeremiáš     (52 kapitoly) 
Pláč Jeremiášův    (5 kapitol) 
Báruk     (5 kapitol) 
List Jeremiášův    (jediná kapitola o 72 verších) 
Ezechiel     (48 kapitol) 
Daniel s přídavky   (14 kapitol) 
Ozeáš     (14 kapitol) 
Jóel     (4 kapitoly) 
Ámos     (9 kapitol) 
Abdiáš     (jediná kapitola o 21 verši) 
Jonáš     (4 kapitoly) 
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Micheáš     (7 kapitol) 
Nahum    (3 kapitoly) 
Abakuk     (3 kapitoly) 
Sofoniáš     (3 kapitoly) 
Aggeus     (2 kapitoly) 
Zachariáš    (14 kapitol) 
Malachiáš    (4 kapitoly) 
 
(Knihy označené * nejsou uvedeny v dekretu tridentského koncilu ze dne 8. dubna 1546.) 
 
Starý zákon (Stará smlouva, řecky hé Palaiá Diathéké) obsahuje knihy (řecky biblion = 
papyrová knížka, plurál biblia), které byly napsány před vtělením Ježíše Krista většinou 
hebrejsky (některé texty aramejsky: 1M 31,47; Ezd 4,8-6,18; 7,12-27; Jer 10,11; Dan 2,4-7,28 
a dvě knihy řecky: Mdr a 2Mak). Podle obsahu se rozdělují na 21 knih dějepisných (+ 4*), 7 
knih poučných (+ 2*) a 19 knih prorockých. Celkem 47 knih (+ 6*). 

 
4. A toto je výčet knih Nového zákona: 

 
Evangelium podle sv. Matouše  (28 kapitol) 
Evangelium podle sv. Marka  (16 kapitol) 
Evangelium podle sv. Lukáše  (24 kapitoly) 
Evangelium podle sv. Jana  (21 kapitola) 
Skutky apoštolů    (28 kapitol) 
 
List sv. Pavla Římanům   (16 kapitol) 
1. list sv. Pavla Korinťanům  (16 kapitol) 
2. list sv. Pavla Korinťanům  (13 kapitol) 
List sv. Pavla Galaťanům   (6 kapitol) 
List sv. Pavla Efezanům   (6 kapitol) 
List sv. Pavla Filipanům   (4 kapitoly) 
List sv. Pavla Kolosanům   (4 kapitoly) 
1. list sv. Pavla Tesaloničanům  (5 kapitol)  čili Soluňanům 
2. list sv. Pavla Tesaloničanům  (3 kapitoly) 
1. list sv. Pavla Timotheovi  (6 kapitol) 
2. list sv. Pavla Timotheovi  (4 kapitoly) 
List sv. Pavla Titovi   (3 kapitoly) 
List sv. Pavla Filemonovi   (jediná kapitola o 25 verších) 
List sv. Pavla Židům   (13 kapitol) 
List sv. Jakuba    (5 kapitol) 
1. list sv. Petra    (5 kapitol) 
2. list sv. Petra    (3 kapitoly) 
1. list sv. Jana    (5 kapitol) 
2. list sv. Jana    (jediná kapitola o 13 verších) 
3. list sv. Jana    (jediná kapitola o 15 verších) 
List sv. Judy    (jediná kapitola o 25 verších) 
 
Zjevení sv. Jana    (22 kapitoly)  
 
Nový zákon obsahuje 5 knih historických, 21 knih poučných a 1 knihu prorockou. Celkem 27 
knih. Všechny byly napsány až po vzkříšení a nanebevstoupení Ježíše Krista od jeho učedníků. 
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5. Theologická chronologie čili časová posloupnost 
doby vzniku jednotlivých novozákonních knih 

 
Náze

v 
knih

y 

Doba 
vzniku 

Obsah nebo určení Poznámka 

Mt 57 Ježíš je zaslíbený Mesiáš napsáno v biblické hebrejštině od sv. Matouše 
Mk 59 Ježíš je Syn Boží a Syn 

člověka 
napsáno napřed v aramejštině od sv. Marka, 
potom od téhož svatopisce přeloženo do řečtiny 
a nakonec i do latiny 

L 61 Ježíš je Spasitel světa napsáno v řečtině od sv. Lukáše 
J 91 Ježíš je vtělený Bůh napsáno v řečtině od sv. Jana 

Sk 62 dějiny apoštolské doby napsal v řečtině evangelista Lukáš 
1-2 
Pt 

47; 66 maloasijským obcím napsal sv. Petr: 1Pt v Římě 47; 2Pt v Římě 66 

1-
2Te 

49 do Soluně napsal sv. Pavel: 1-2Te v Korintě 49 

Ga 54 do Galacie napsal sv. Pavel v Efezu 
1-2K 54; 55 do Korintu napsal sv. Pavel: 1K v Efezu 54; 2K ve Filipech 

55 
Ř 55 do Říma napsal sv. Pavel v Korintě 
Ef 
Fp 
Ko 
Fm 

61 do Efezu, 
do Filip, 
do Kolos, 
Filemonovi do Kolos 

napsal sv. Pavel během domácího vězení v 
Římě 

Žd 62 židovským konvertitům 
v Hispánii 

napsal sv. Pavel v lednu 62 v Římě 

Tt 64 Titovi na Krétu napsal sv. Pavel v Nikopoli v Řecku 
1-

2Tm 
65; 66 Timotheovi do Efezu 1Tm v Nikopoli v Řecku 65; 2Tm v Římě 66 

1-3J 58; 
70; 
73 

maloasijským obcím 
křesťanské obci (electa) 
biskupu Kajovi 

napsal sv. Jan, 
všechny tři epištoly byly napsány v Efezu 
 

Jk 57 židovským konvertitům napsal sv. Jakub Menší 
krátce po III. jeruzalémském koncilu 

Ju 57 křesťanům v diaspoře 
na Blízkém Východě 

napsal sv. Juda Tadeáš 

Zj 100 eschatologické události napsal na ostrově Patmu evangelista Jan 
 
 
6. Biblické autografy (původní rukopisy) se nezachovaly jako u žádné antické knihy, jen 

množství opisů, a proto existuje značný počet různočtení (variant), která jsou způsobena 
slohovými odchylkami a písařskými chybami. Pro rekonstrukci původního textu slouží 
dochované řecké rukopisy (většinou jde o zlomky): 
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a) na papyru (pocházejí ze 2. – 4. stol., psané souvisle majuskulí bez oddělování slov a vět 
mezerami, většinou byly nalezeny v Egyptě, označují se malým p a pořadovým číslem 
v indexu, celkem asi 90 rukopisů) 

b) na pergamenu (pocházejí ze 4.-10. stol., psané unciálou - majuskulí, označují se 
pořadovým číslem s předcházející nulou, např. 01 (Sínajský kodex, Codex Sinaiticus 
z I. pol. 4. stol.), 02 (Alexandrijský kodex, Codex Alexandrinus z 5. stol.), 03 
(Vatikánský kodex, Codex Vaticanus ze zač. 4. stol., v NZ chybí část Žd, pastorální 
epištoly, Fm a Zj), 04 Syrský kodex (Ephraemi Syri rescriptus, jde o palimpsest), 05 
(Bezův kodex, Codex Bezae Cantabrigiensis, obsahuje řecký i latinský text evangelií, 
Skutků apoštolů a několik veršů katolických epištol), 06 (Clermontský kodex, Codex 
Claromontanus, obsahuje Pavlovy epištoly); celkem asi 300 rukopisů 

c) minuskulní (až od 9. stol., psané karolínou nebo kurzívou – minuskulí, předtím jen rkp 
33, 1080, 1862 a 2500; celkem 2.785 rukopisů v r. 1981) 

d) kromě rukopisů starobylé lekcionáře, citáty ve spisech Otců a nejstarší překlady 
 
   Kánon rabínské (hebrejské) bible: 
  
 
   I. Zákon čili Tóra:   1. kniha Mojžíšova  Berešit 

                                     2. kniha Mojžíšova        Šemot 
                                            3. kniha Mojžíšova  Vajikra 
                                            4. kniha Mojžíšova  Bemidbar 
                                            5. kniha Mojžíšova  Devarim 
                                    
 II. Proroci čili Nebiim (Neviim):    Jozue    Jehošua 
                                           Soudců    Šoftim 

                                   Kniha Samuelova (1. a 2.)  Šmuel 
Kniha Královská  (1. a 2.)  Melachim   

                                             Izaiáš    Ješajahu 
                                             Jeremiáš    Jirmejahu 
                                             Ezechiel    Jechezkel 
                                             Dvanáctero proroků   Trej asar 

(Ozeáš, Joel, Amos, Abdiáš, Jonáš, Micheáš, Nahum, Abakuk, 
Sofoniáš, Ageus, Zachariáš a Malachiáš) 

 
 
III. Spisy čili Ketubim (Chtuvim):  Žalmy    Tehilim 
                                              Jób    Ijov 
                                            Přísloví    Mišlej 

                                    Rút    Rut 
                                              Píseň písní         Šir haširim  
                                              Kazatel    Kohelet 
                                              Pláč Jeremiášův   Ejcha 
                                              Ester    Ester 
                                              Daniel    Daniel 
                                              Ezdráš a Nehemiáš  Ezra-Nechemja 
                                              Kniha Letopisů (1. a 2.)    Divrej hajamim 
            
     Rabínská bible tedy obsahuje 24 knih a je rozdělena do tří výše uvedených částí (srov. Sír P, 
3). Zkráceně se jí proto říká Tenak (Tanach). Biblický text pro liturgické účely se zapisuje do 
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svitku. Tóra se musí pečlivě napsat brkem a černým inkoustem, nesmí obsahovat chyby, při 
psaní jméno Božího se nesmí práce přerušit, 10 písmen se píše na určitých místech větší 
velikostí, 6 jiných písmen zase menší. Písař musí být zdatný kaligraf s náboženským vzděláním. 
 
Starý zákon bez deuterokanonických knih má 23.215 veršů, Nový zákon 7.957, celá bible 
31.172 veršů. Řecký text Nového zákona obsahuje 138.020 slov. 
 
 

7. Co se týče biblických překladů, je třeba vědět, že nejstarší opisy Starého zákona byly 
nalezeny v r. 1947 v Kumránu na břehu Mrtvého moře (téměř kompletní svitek Izaiáše a mnoho 
dalších fragmentů čili zlomků). Rozdíly mezi rukopisy z různých staletí jsou minimální. 
Významné řecké rukopisy na pergamenu (Sinaiticus, Alexandrinus, Vaticanus) pocházejí až ze 
4.-5. stol. po Kr. a obsahují Starý i Nový zákon. Nepřekládalo se tedy z původních rukopisů. 
 
     Nejstaršími překlady Písma sv. Starého zákona jsou: 
 
a) řecký (tzv. Septuaginta, zkr. O´), pořízený podle svědectví listu Aristeova v Egyptě na 
ostrově Faru spojeném hrází s Alexandrií za vlády faraóna Ptolemaia II. Filadelfa (285-246 
př.Kr.) od 72 překladatelů (po šesti z každého pokolení Izraele). V době Kristově měl mezi 
hellénistickými čili řecky mluvícími Židy stejnou vážnost jako hebrejský původní text, neboť 
asi dvě třetiny Židů žily tehdy v diaspoře a kromě Jeruzaléma existoval další chrám v egyptské 
Leontopoli a po celém světě byly synagógy. Teprve ve 2. stol. po Kr. si Židé pořídili nové řecké 
překlady (Aquilův - doslovný, Symmachův – volnější a bližší Septuagintě a Theodotionův – 
spojující věrnost hebrejskému textu s vybroušeným slohem), když předtím (snad v r. 92) byl 
stanoven kánon rabínské bible rozhodnutím školy učitelů Zákona v Jamnii (Jabne, dnes vesnice 
Jevna) v Palestině, založené po pádu Jeruzaléma v r. 70, přičemž byly provedeny zásahy do 
původního textu na těch místech, která jasně svědčila o Kristu, a vyloučeny některé knihy. Proto 
není hebrejské a řecké znění Starého zákona zcela stejné (identické). Sv. Augustin chápal 
Septuagintu jako Bohem inspirovaný text: „Spiritus enim, qui in prophetis erat, quando illa 
dixerunt, idem ipse erat etiam in septuaginta viris, quando illa interpretati sunt“ (De civ. Dei, 
XVIII,43), tj. Duch totiž, který byl v prorocích, když kdysi promlouvali, tentýž také působil 
v sedmdesáti mužích, když jejich slova překládali. 
 
b) starý latinský (tzv. Vetus Latina), pořízený ze Septuaginty ve 2.-3. stol. v africké a evropské 
verzi 
 
c) latinský (tzv. Vulgáta, zkr. V), pořízený z rabínského textu od sv. Jeronýma po r. 382 z 
nařízení papeže sv. Damasa I. (366-384). Dochovalo se 8 tisíc rukopisů Vulgáty, nejstarší je 
Codex Sangallensis z poč. 5. stol. Autentické vydání potridentské pochází z r. 1590 za Sixta V., 
z r. 1592 za Klementa VIII. a z r. 1598. 
 
d) jiné staré překlady: aramejský (Targúm, často jde o volné překlady čili parafráze), 
samaritánský (Pentateuch), koptský (v sahidském dialektu) z konce 3. stol., gótský ze 4. stol., 
syrský (Pešitta) a arménský z 5. stol., gruzínský ze 4.-7. stol., ethiopský z 5.-7. stol., arabský a 
nakonec staroslověnský (cyrilometodějský) z 9. stol. Tyto překlady byly pořízeny většinou ze 
Septuaginty (např. koptský překlad). 
 
e) staročeský překlad celého Písma  byl pořízen v době karolinské ve 3. čtvrtině 14. stol.; 
nejstarší česká (a slovanská vůbec) je bible Leskovecká neboli Drážďanská z doby kolem r. 
1360 (shořela v r. 1914 v Lovani); a tak překlad staročeský (první recenze z Vulgáty) následuje 
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hned po překladu starofrancouzském a staroitalském. Již z 11. a 12. stol. pocházejí staročeské 
glosy (vpisy mezi řádky) do latinského textu a pro potřeby ženských klášterů byly pořízeny 
souvislé překlady evangelia a žalmů již na přelomu 13. a 14. stol. Zachovala se celá bible 
Litoměřicko-třeboňská z let 1411-1414. Druhou recenzi představuje oprava Jana Husa a po ní 
třetí recenzi oprava Martina Lupáče. V letech 1415-1430 vznikla Boskovická bible (nový 
překlad Nového zákona, je psána husovským pravopisem. V letech 1432-1435 vznikla 
Padeřovská bible (nový překlad Starého zákona). V r. 1488 byl nově přepracován staročeský 
text a byla vytištěna první česká (a slovanská vůbec) bible Pražská (čtvrtá recenze). Od 
protestentů v letech 1579-1594 byl nově přeložen Starý i Nový zákon z původních jazyků 
(Kralická bible, vyšla jako šestidílka, v r. 1596 a 1613 jako jednodílka), ale již předtím v r. 1549 
vyšla Melantrichova bible (a pak ještě pětkrát, naposledy v r. 1613). Jejím katolickým 
protějškem a nejvýznamnějším pobělohorským překladem byla bible Svatováclavská z let 
1677-1715, druhý náklad 1769-1771; pracovala na ni biblická družina Matěje Václava Šteyera 
(1630-1692), Jiřího Konstance (1607-1673) a Jana Barnera (1643-1708). K pobělohorským 
překladům patří překlad Fortunáta Durycha a Faustina Procházky z r. 1778, 1786 a 1804; Bible 
česká z r. 1851 (druhé vydání z r. 1857); překlad od Innocence Antonína Frencla a Jana Nep. 
Františka Desoldy z r. 1864, překlad Františka Sušila z r. 1866, překlad Klementa Borového z r. 
1889.  K moderním českým překladům patří: překlad celé bible od Jana Hejčla a Jana Ladislava 
Sýkory z let 1917-1925, překlad Nového zákona od Jana Ladislava Sýkory z r. 1913, překlad 
Nového zákona Františka Žilky z r. 1933, překlad Nového zákona od Rudolfa Cola z r. 1947 a 
1961 (jde vlastně o revizi Sýkorova překladu), překlad Nového zákona od Pavla Škrabala z r. 
1948, překlad Nového zákona od Ondřeje Petrů z r. 1969, překlad Starého zákona od Josefa 
Hegera z let 1955-1958 a překlad Starého zákona od Václava Bognera z let 1973-1978. Revize 
Kralické bible: od Jana Karafiáta z r. 1915 a od Bedřicha Bašuse a Blahoslava Pípala z let 1984-
1988 (Jób, Žalmy, Přísloví, Píseň, Rút, Pláč, Kazatel, Ester, Dvanáct malých proroků, Izaiáš, 
evangelium podle sv. Jana a tři Janovy epištoly). Ekumenický překlad celé bible vyšel v r. 1979. 
Od r. 1994 vzniká Nová bible kralická (NBK, v r. 2005 byl hotov Nový zákon a dvě třetiny 
Starého zákona) a překlad Křesťanské misijní společnosti (překlad KMS nebo  též Český 
studijní překlad čili ČSP, souborné vydání Staré smlouvy i Nové smlouvy z r. 2009). Vydává se 
i česká verze francouzského překladu tzv. Jeruzalémské bible (La Bible de Jérusalem, 1. vydání 
1953, definitivní vydání 1973). 

 
f) novořecký překlad pořídil řecký mnich a učenec Maximos Kallipolites (* před r. 1600 ve 
městě Kallipolis, turecky Gelibolu, + 24.09. 1633 v Konstantinopoli). Ve spolupráci 
s holandskými protestanty a se souhlasem heretického patriarchy Kyrilla Lukarise přeložil v r. 
1630 Nový zákon do novořečtiny. Po smrti patriarchy Lukarise byl tento překlad církevně 
odsouzen a tiskem vyšel až v r. 1645 v Ženevě, v r. 1703 a 1705 v Londýně a v r. 1710 v Halle. 
Patriarchát pak novořecký překlad znovu odsoudil v r. 1823 a v r. 1836 přikázal zbývající 
exempláře spálit. Nicméně v r. 1850 uveřejnil svůj překlad mnich Neofytos Vamvas (+ 1856) 
s podporou Britské a zahraniční biblické společnosti, avšak i tento překlad byl církevně 
odsouzen od synodu řecké pravoslavné církve. Tyto překlady byly nepřesné a staly se nástrojem 
protestantské infiltrace. V r. 1901 přeložil evangelní text do lidového nářečí zvaného dimotiki 
básník Alexandros Pallis (+ 1935), což vyvolalo srážky mezi zastánci spisovaného novořeckého 
jazyka zvaného kathareusa a zastánci lidového jazyka dimotiki. Až v r. 1924 byl církevní zákaz 
překladu do lidového jazyka odvolán. 
 
g) Do konce roku 2008 podle sdělení Spojených biblických společností (zal. 1946 v Haywards 
Heats v Anglii, United Bible Societies se 145 členskými biblickými společnostmi včetně České 
biblické společnosti) bylo Písmo svaté přeloženo do 451 jazyků, alespoň některé části do 2.479 
jazyků. Tak má přístup k biblickému textu 95 % obyvatelstva světa. 
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8. Zkratky názvů biblických knih 
 
Název biblické knihy Zkrat

ka 
Latinská 
zkratka 

Latinský název Počet 
kapitol 

     
Starý zákon     
1. Mojžíšova 1M Gn Genesis 51 
2. Mojžíšova 2M Ex Exodus 40 
3. Mojžíšova 3M Lv Leviticus 27 
4. Mojžíšova 4M Nm Numeri 36 
5. Mojžíšova 5M Dt Deuteronomium 34 
Jozue Joz Js Josue 24 
Soudců Sd Jdc Judicum 21 
Rút Rt Rt Ruth 4 
1. Samuelova 1S I  Sm (I Rg) I Samuel (I 

Regum) 
31 

2. Samuelova 2S II Sm (II Rg) II Samuel (II 
Regum) 

24 

1. Královská 1Kr I Rg (III Rg) I Regum (III 
Regum) 

22 

2. Královská 2Kr II Rg (IV Rg) II Regum (IV 
Regum) 

25 

1. Letopisů 1Lp I Par I Paralipomenon 29 
2. Letopisů 2Lp II Par II Paralipomenon 36 
Ezdráš Ezd I Esr I Esdrae 10 
Nehemjáš Neh II Esr II Esdrae 

(Nehemias) 
13 

Ester Est Est Esther 16 
Jób Jb Jb Job 42 
Žalmy Ž Ps Psalmorum (liber) 150 
Přísloví Př Prv Proverbia 31 
Kazatel Kaz Ec Ecclesiastes 12 
Píseň písní Pís Cnt Canticum 

Canticorum 
8 

Izajáš Iz Is Isaias 66 
Jeremjáš Jr Jer Jeremias 52 
Pláč Pl Lm Lamentationes 

(Threni) 
5 

Ezechiel Ez Ez Ezechiel 49 
Daniel Da Dan Daniel 14 
Ozeáš Oz Os Osee 14 
Jóel Jl Jl Joel 3 
Ámos Am Am Amos 9 
Abdijáš Abd Abd Abdias 1 
Jonáš Jn Jn Jonas 4 
Micheáš Mi Mi Michaeas 7 
Nahum Na Na Nahum 3 
Abakuk Abk Hab Habacuc 3 
Sofonjáš Sf Sph Sophonias 3 
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Ageus Ag Agg Aggaeus 2 
Zacharjáš Za Za Zacharias 14 
Malachiáš Mal Mal Malachias 4 
Tóbijáš Tób Tb Tobias 14 
Júdit Júd Jdt Judith  
Přídavky k Ester: 
Mordokajův sen 
Králův výnos proti 
židům 
Mordokajova 
modlitba 
Esteřina modlitba 
Esteřina prosba za lid 
Nový králův výnos 
Výklad Mordokajova 
snu 
Dovětek 

    
Est 1,1a-r 

Est 3,13a-g 
Est 4,17a-i 
Est 4,17k-z 
Est 5,1a-f; 

2a-b 
Est 8,12a-v 
Est 10,3a-k 
Est 10,31 

Moudrost Mdr Sap Sapientia 19 
Sírachovec Sír Ecli Ecclesiasticus 51 
Báruk 
(6. kap. je List 
Jeremjášův) 

Bár Bar Baruch 6 

Přídavky k Danielovi: 
Tři muži v rozpálené 
peci 
Zuzana 
Bél a drak 

    
Da 3,24a-90 

Da 13 
Da 14 

1. Makabejská 1Mak I Mc I Machabaeorum 16 
2. Makabejská 2Mak II Mc II Machabaeorum 15 
     
     
Název biblické knihy Zkrat

ka 
Latinská 
zkratka 

Latinský název Počet 
kapitol 

Nový zákon     
Matouš Mt Mt Secundum 

Matthaeum 
28 

Marek Mk Mc Secundum Marcum 16 
Lukáš L Lc Secundum Lucam 24 
Jan J Jo Secundum 

Johannem 
21 

Skutky apoštolské Sk Act Actus Apostolorum 28 
Římanům Ř Rm Ad Romanos 16 
1. Korinťanům 1K I Cor I ad Corinthios 16 
2. Korinťanům 2K II Cor II ad Corinthios 13 
Galaťanům Ga Gal Ad Galatas 6 
Efezanům Ef Eph Ad Ephesios 6 
Filipanům Fp Phil Ad Philippenses 4 
Kolosanům Ko Col Ad Colossenses 4 
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1. Tesaloničanům 1Te I Th I ad 
Thessalonicenses 

5 

2. Tesaloničanům 2Te II Th II ad 
Thessalonicenses 

3 

1. Timoteovi 1Tm I Tm I ad Timotheum 6 
2. Timoteovi 2Tm II Tm II ad Timotheum 4 
Titovi Tt Tt Ad Titum 3 
Filemonovi Fm Phlm Ad Philemonem 1 
Židům Žd Hbr Ad Hebraeos 13 
Jakubův Jk Jc Jacobi 5 
1. Petrův 1Pt I Pt I Petri 5 
2. Petrův 2Pt II Pt II Petri 3 
1. Janův 1J I Jo I Johannis 5 
2. Janův 2J II Jo II Johannis 1 
3. Janův 3J III Jo III Johannis 1 
Judův Ju Ju Judae 1 
Zjevení Janovo Zj Apc Apocalypsis 22 

 
9. Ztracené knihy 

Jde o knihy, které svatopiscům posloužily jako pramen, nicméně v kánonu Písma svatého 
nejsou obsaženy a jejich text je dnes buď úplně ztracený, anebo značně porušený pozdějším 
přepracováním či překladem. 
 
 
Ve Starém zákoně: 
Kniha smlouvy    2M 24,7 
Kniha bojů Hospodinových  4M 21,14 
Kniha Přímého (Jašer)   Joz 10,13 (má 91 kapitol); 
Příběhy proroka Nátana   2Lp 29,29 
Příběhy vidoucího Gáda   2Lp 29,29 
Proroctví Achiáše Šíloského  2Lp 29,29 
Vidění vidoucího Jeeda  (Ida)  2Lp 29,29 (srov. 2Lp 12,15) 
Příběhy proroka Šemaiáše   2Lp 12,15   
Příběhy Jehúa, syna Chananího  2Lp 20,34 (a Kniha králů izraelských) 
Příběhy Uziášovy   2Lp 33,19 (srov. Izaiáš, syn Amosův) 
Příběhy Chizkiášovy  2Lp 32,32 (srov. Izaijáš, syn Amosův; Kniha králů judských a 
izraelských) 
Příběhy Chózajovy   2Lp 33,19 
 
V Novém zákoně: 
Proroctví o Nazaretském   Mt 2,23 
Jiný list Korinťanům   1K 5,9 
Jiný list Efezanům   Ef 3,3 
List Laodicejským   Ko 4,16 
Nanebevzetí Mojžíšovo                 Ju 9 
Kniha Henochova   Ju 14 
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1.   B Ů H   J E D E N   V   P O D S T A T Ě 
 

1. Bůh je jeden v podstatě. První věcí, kterou mají všichni lidé věřit, je to, že existuje 
jeden jediný Bůh, živý a pravý, jenž je nejčiřejší Duch, nejvyšší Bytost a svrchovaný Pán. On 
věčně existuje sám od sebe a má v sobě všechny dokonalosti v nekonečné míře. On je počáteční 
Příčina a konečný Cíl všeho. 

 
2. Žádná stvořená bytost nemůže svou vlastní přirozenou schopností dosáhnout patření 

na nestvořenou Boží podstatu, v tomto smyslu je Bůh nepochopitelný. Proto lidé s konečnou 
inteligencí nemohou sami ze sebe pochopit Boha a jedinou možností poznání Boha pro ně je 
spatřit jej v blaženém patření, kdy lidská duše je osvícena duší Ježíšovou čili Světlem věčné 
slávy a v něm vidí Boha. Ale i v případě blaženého patření lidé mohou vidět Boha jen 
v omezené míře, protože žádná stvořená bytost nemůže obsáhnout Boha nekonečně a jedině 
Bůh může hledět sám na sebe v míře neomezené. Lidé tedy svou vlastní přirozenou schopností 
mohou vidět jen obraz, otisk či stopu Boha v jeho stvořitelském díle. 

 
3. Člověk, užívající svého rozumu, nutně poznává, že existuje Bůh, jenž vtiskl do jeho 

duše přirozený zákon. Všichni lidé tedy skrze božský a věčný zákon vtištěný do jejich duší, 
jemuž se též říká přirozený zákon, nutně poznávají, když přemýšlejí o světě, o svém původu a 
o smyslu svého života a naslouchají hlasu svědomí, že existuje nejvyšší Bytost, která je mocná 
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a dobrá, odplácí za dobré i zlé a obyčejně bývá nazývána Bohem. Proto tedy člověk, užívající 
svého rozumu, poznává bez nejmenší pochybnosti, že Bůh existuje, že musí existovat. 

 
4. Člověk také může dojít k poznání existence Boha ze stvořených věcí pomocí svého 

rozumu, protože z jejich nádherné krásy je možné dojít k poznání Stvořitele. Stvořené věci jsou 
jistou a spolehlivou známkou a očividným důkazem existence nejvyšší Bytosti, jež nutně 
existuje sama ze sebe a bez níž by neexistovalo nic. Bůh je Stvořitel, jenž nebyl nikým stvořen 
a od něhož pochází všechno, co je; Bůh je prvotní Hybatel, jenž není od nikoho pohybován a 
jenž pohybuje vším; Bůh je nekonečně dokonalá Bytost, jež dává všem ostatním bytostem podíl 
na své dokonalosti; nekonečný Bůh je ten, jenž jediný může zcela naplnit přirozenou touhu 
člověka po blaženosti; a tento Bůh svět nejen stvořil, ale také jej udržuje a řídí svou 
prozřetelností a věčně zůstává jeho Pánem. 

 
5. A konečně člověk také může vědět o existenci Boha od neomylného učitelského úřadu 

Církve a z Písem svatých, naslouchá-li jeho zvěstování slova Božího, protože existence Boha 
je pravdou víry, vyučovanou od Církve v její neomylné nauce a obsaženou v Písmech svatých. 
Nicméně aby člověk mohl věřit všechna tajemství víry, vyučovaná od Církve, jeho rozum musí 
být osvícen nadpřirozeným světlem víry. Toto světlo je pramenem poznání života, učení a 
zázraků jednorozeného Syna Božího, našeho Pána Ježíše Krista, dokazujících s nezvratnou 
jistotou existenci trojjediného Boha. 

 
6. Jaká je Boží přirozenost?  Především je třeba vědět, že Bůh je nejčiřejší Duch, 

naprosto jednoduchá Bytost bez jakékoli složenosti. On je Celek bez částí. Sám v sobě a od 
sebe samého má Bůh všechen život, všechnu slávu, všechno dobro, všechno požehnání; on sám 
sobě ve všem dostačuje a od tvorů, které sám učinil, ničeho nepotřebuje, ani od nich ničeho 
nevyžaduje, nýbrž v nich a skrze ně a na nich a nad nimi jen zjevuje svou slávu. On je jediným 
pramenem všeho, od něho a skrze něho a pro něho je všechno; on jediný je svrchovaný Pán a 
Král a jemu jedinému plným právem náleží od andělů a lidí i ostatních tvorů všechno klanění i 
čest i sláva na věky věků. 

 
7. Přirozenost a podstata Boha je tedy tato: bytost existující sama od sebe, neboť má 

bytí sama od sebe a nemá je od jiného. „Já jsem, který jsem,“ říká Bůh,  což znamená já jsem 
ten, který existuje sám od sebe. Bytost existující sama od sebe: to je první vlastností Boha, 
kterou známe a kterou jej odlišujeme ode všech ostatních bytostí a která je pramenem všech 
jeho ostatních vlastností. Vlastnost, kdy nějaká bytost existuje sama od sebe (latinsky a se), 
nazýváme aseita, a tuto vlastnost má jenom Bůh. Vlastnost, kdy nějaká bytost existuje od 
někoho jiného (latinsky ab alio), nazýváme abaliolita, a tuto vlastnost mají všechny stvořené 
bytosti. Z toho, že Bůh je bytost existující sama o sobě, plyne, že má všechny dokonalosti či 
vlastnosti v nekonečné míře; proto každá božská vlastnost je nekonečnou dokonalostí, kterou 
Bůh nezbytně má. Bůh je tedy jediný naprostý a nejvýš svobodný, on je počáteční Příčina a 
konečný Cíl všeho; u něho není minulost ani budoucnost, nýbrž jen věčná přítomnost. 

 
8. V Bohu, jenž je nesložený a naprosto jednoduchý, je každá z jeho vlastností jeho 

vlastní podstatou či božskou přirozeností, přičemž u něho není skutečného rozdílu mezi 
podstatou a vlastnostmi nebo mezi vlastnostmi navzájem. Avšak naše přirozená neschopnost 
pochopit nekonečnou a naprosto jednoduchou přirozenost Boha nás nutí, chceme-li jej poznat 
alespoň do jisté míry, zavádět rozdíly mezi jednotlivými božskými vlastnostmi i mezi nimi a 
božskou podstatou. Jména, jimiž vyjadřujeme božské dokonalosti, označují různé pohledy na 
jednu a tutéž věc, totiž na božskou podstatu. V nebesích, až budeme hledět na podstatu Boha, 
uvidíme jej právě takového, jaký je sám o sobě. 
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9. Proto tedy jsou v každé vlastnosti Boží podstatně obsaženy všechny ostatní vlastnosti, 

což znamená, že v každé z nich jsou nekonečné dokonalosti všech ostatních; z toho vyplývá, že 
každá vlastnost jeví všechny nekonečné dokonalosti Boží a je každou z nich a zároveň je 
podstatou Boží. Například v Bohu jeho spravedlnost je podstatně jeho dobrotivostí a naopak 
jeho dobrotivost je podstatně jeho spravedlností; anebo jeho všemohoucnost je podstatně jeho 
moudrostí a naopak jeho moudrost je podstatně jeho všemohoucností atd. Čili projevuje-li Bůh 
svou nekonečnou spravedlnost, zároveň tím projevuje svou nekonečnou dobrotivost, svou 
nekonečnou moc, svou nekonečnou lásku, zkrátka všechny své nekonečné vlastnosti, které jsou 
ve skutečnosti jeho jedinou božskou podstatou. 

 
10. Kromě toho i každá z myšlenek Božích je rovněž jeho božskou podstatou, protože 

v Bohu poznávání i to, co je poznáváno, čili úkon poznání i předmět poznání jsou jedno a totéž. 
Skutečnost, že Bůh poznává, nepředpokládá, že by cokoli bylo přidáno k jeho podstatě. 
Myšlenky Boží jsou vzorem a příčinou každé stvořené věci vzhledem k tomu, že každá stvořená 
věc není ničím jiným než druhotným obrazem myšlenky Boží čili prvotního vzoru věčně 
existujícího v Bohu. Dříve než stvořený vesmír neexistovalo nic jiného a nikdo jiný než 
trojjediný Bůh. Tedy dříve než Bůh cokoli nebo kohokoli stvořil, v jeho mysli již existovala 
myšlenka, totožná s jeho podstatou, jako vzor čehokoli nebo kohokoli stvořeného. 

 
11. Jaké jsou druhy Božích vlastností? Vlastnosti Boží jsou nekonečné počtem, a 

proto není možné je všechny vyjmenovat. Zde budou uvedeny jenom ty vlastnosti, které známe 
lépe. První je jedinečnost Boží: Existuje jen jeden pravý Bůh, jakože může existovat jen jedna 
bytost, která věčně existuje sama od sebe, jejíž existence je nutná a která je nekonečná ve všech 
dokonalostech. Proto tedy je božská podstata sama sebou jedinečná a zvláštní a naprosto 
vylučuje možnost existence nějaké jiné stejné nebo podobné bytosti. 

 
12. Druhá je jednoduchost Boží: Bůh je naprosto jednoduchá bytost, nejčiřejší duch, 

zcela postrádající jakékoli složenosti. V Bohu tedy není hmotná složka, a kromě toho skutečně 
jeho vlastnosti nemohou být rozlišeny od jeho podstaty ani od sebe navzájem, a proto jejich 
různé názvy označují různá hlediska jedné a téže božské podstaty. Bůh je ten, který je. On je 
neviditelný a nemá tělo ani údy. 

 
13. Třetí je nekonečnost Boží: Bůh je naprosto nekonečný, protože neexistuje žádné 

omezení jeho přirozenosti ani jeho dokonalostí. Bůh je nejdokonalejší ze všech bytostí; sám 
v sobě má všechny dokonalosti v nekonečném stupni. Boha tedy neomezuje nikdo a nic. 

 
14. Čtvrtá je nekonečná dokonalost Boží: Bůh je nekonečně dokonalý, protože má 

všechny dokonalosti v nekonečném stupni. Není v něm žádné nedokonalosti a mimo něho je 
nemožná dokonalost stejná nebo větší. V Bohu jsou obsaženy dokonalosti všeho tvorstva, 
neboť tvorstvo je má proto, že Bůh je činí účastnými čili dává jim podíl na svých božských 
dokonalostech při jejich stvoření. Proto dokonalosti, které tvorstvo má, jsou v omezeném stupni 
založeny na nekonečné dokonalosti božské podstaty. Ve všech tvorech je podobnost či stopa 
Boží, která je účastí tvorstva na nekonečném bytí Božím. 

 
15. Pátá je věčnost Boží: Bůh je věčný, protože nemá začátku ani konce a není u něho 

minulost ani budoucnost, nýbrž jen přítomnost. Věčnost je nekonečným životem, který je 
vlastní výlučně Bohu. Věčnost není nic jiného než Bůh sám. A Bůh sám je svou vlastní věčností. 
V Bohu je bytí a věčnost jedno a totéž. Věčnost Boží je důsledkem nezměnitelnosti Boží. 
Věčnost tedy znamená nekonečný život Boží: Bůh je živá bytost s nekonečně dokonalým 
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životem, je život sám ve své podstatě, protože je sám v sobě a není od nikoho jiného a nemá 
začátku ani konce. Život je u Boha podstatně duchovní, protože jsou v něm dvě činnosti: činnost 
rozumu a činnost vůle, které jsou činností jedinou a věčnou. Například zároveň Otec věčně 
plodí Syna cestou rozumu a Otec a Syn věčně vydechují Ducha svatého cestou vůle. Bůh je 
životem všeho tvorstva, protože jako Stvořitel dává život všem živým tvorům a je pramenem 
života jak v přirozeném, tak i v nadpřirozeném řádu. 

 
16. Šestá je nezměnitelnost Boží: Bůh je ve své podstatně naprosto nezměnitelný a 

zůstává stále tentýž, protože v něm není možná žádná změna ani žádné střídání. Bůh, jenž 
obsahuje ve svém věčném bytí plnost veškeré dokonalosti, nemůže pro sebe nic získat ani ze 
sebe nic ztratit. Bůh tedy nepodléhá žádné proměně a je neschopný utrpení a smrti. Kromě toho 
Boží rozhodnutí, která mají tutéž podstatu, jsou nezměnitelná a věčná jako Bůh sám; proto 
jejich výkon mimo Boha nemůže zahrnovat nový úkon, neboť jejich uskutečnění je vždy věčně 
nařízené, přestože je to zároveň něco vnějšího mimo Boha, co má vztah k času. Bůh sice chtěl 
svět učinit od věčnosti, proto je v něm (subjektivně) tvůrčí úkon věčný, jediný a s jeho 
podstatou totožný, ale učinil jej v čase, a proto je mimo něho (objektivně) tvůrčí úkon časový, 
mnohonásobný a s jeho podstatou netotožný. My lidé musíme vynaložit více úkonů na dosažení 
nějakého účinku (např. malíř musí udělat mnoho tahů štětcem, aby vytvořil obraz), ale Bohu 
stačí jediný úkon na nekonečný počet účinků, aniž by Bůh musel svůj úkon znásobit. 
Nedovedeme vyzkoumat, jak Bůh působí na svět od věčnosti a zároveň v čase, ani jak se 
věčnost stýká s časností. Jisté je, že svět neexistuje od věčnosti, ale byl stvořen zároveň s časem, 
takže čas začal existovat zároveň se světem. Například Bůh věčně rozhodl o stvoření světa a 
v témže rozhodnutí určil, kdy se tak má stát a jakým způsobem, protože bez jakéhokoli dalšího 
zásahu Božího se stalo stvoření světa z pouhé možnosti pravou skutečností ve chvíli, kdy o něm 
bylo věčně rozhodnuto. Přestože Bůh, ačkoli je sám v sobě naprosto nezměnitelný, během 
činnosti navenek se podvoluje svobodně a zároveň svrchovaně určité změně, například Bůh zná 
od věčnosti osud každé duše, zda bude spasena nebo zavržena, avšak při stvoření každé duše 
nepřihlíží k jejímu konečnému osudu ani jej neurčuje, protože by to odporovalo daru svobodné 
vůle, kdyby duše předem byla spasena nebo zavržena. Tudíž Bůh sám v sobě zůstává 
nezměnitelný a zároveň mimo sebe při stvořitelském úkonu zůstává změnitelný. Bůh mimo 
sebe se podvoluje svobodně a zároveň svrchovaně i jiným změnám, např. skutečná přítomnost 
Boží v nejsvější Svátosti oltářní začíná, trvá a končí se zřetelem k porušitelnosti způsob. 

 
17. Sedmá je nesmírnost a všudypřítomnost Boží. Nesmírnost je všudypřítomnost 

Boží vnitřní i vnější. Dříve než stvořil jakoukoli věc nebo jakékoli místo, Bůh byl přítomen 
pouze sám v sobě, protože vnější přítomnost nebyla možná, neboť žádná věc ani žádné místo 
ještě neexistovalo. Avšak po stvoření světa Bůh je přítomen také ve stvořených věcech, třebaže 
různými způsoby, protože skutečná a pravá přítomnost Boha s jeho podstatou musí být odlišná 
od přítomnosti Boha zjevné v dokonalostech tvorů. Bůh je skutečně a opravdově přítomen se 
svou podstatou: v nejsvětějším lidství Ježíšově, v nejblahoslavenější Panně Marii, v andělích a 
svatých nebeského dvora, v duších v očistci, ve členech Církve bojující ve stavu milosti, 
v nejsvětější Svátosti oltářní i ve všech ostatních svátostech. Bůh může být podstatně přítomen, 
kdekoli chce. Neměli bychom tedy směšovat Boží skutečnou a podstatnou přítomnost právě 
vysvětlenou s Boží přítomností ve stvořených věcech, protože Bůh zjevuje sám sebe různými 
způsoby ve stvořených věcech jejich podobností se Stvořitelem, neboť všechny stvořené věci 
v sobě nesou jeho božskou pečeť čili otisk či stopu. Tím všechny stvořené věci hlásají moc, 
dobrotu, krásu i ostatní vlastnosti všemohoucího Boha, že se v nich odrážejí. Boží přítomnost 
je vepsána do všech tvorů, neboť všichni tvorové nesou pečeť svého Stvořitele podle stupně 
své dokonalosti. Boží přítomnost se také nutně zjevuje v celém stvořitelském díle pod bedlivým 
pohledem a přísným dohledem Stvořitele, neboť on všechno vidí a slyší a zná včetně 
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nejskrytějších myšlenek. Bůh také zjevuje svou přítomnost ve světě různými božskými 
činnostmi, zvláště tím, že tvoří a zachovává. Boží přítomnost se zjevuje také v pekle, ačkoli 
Bůh tam není přítomen skutečně a podstatně, a to tím, že Bůh zachovává satana a všechny 
zavržené, ačkoli nekonečně nenávidí zlo a touto činností neprojevuje ani v nejmenším lásku 
k němu. Jiným způsobem, děsivým a hrůzným, jímž Bůh zjevuje svou přítomnost v pekle, je 
jeho nekonečná spravedlnost, jež věčně trestá zavržené, kteří jsou předmětem jeho svatého 
hněvu a jsou vystaveni těm největším ranám na věky věků. 

 
18. Osmá je nekonečná pravdomluvnost a věrnost Boží: Vzhledem ke svému 

vlastnímu bytí je Bůh nekonečně pravdomluvnou a věrnou bytostí, je Pravdou a Věrností svou 
podstatou. Vzhledem ke svému slovu je rovněž Pravdou a Věrností svou podstatou, protože je 
nekonečně pravdomluvný a věrný, ať zjevuje nějakou pravdu, ať dává nějaké zaslíbení. 
Pravdomluvnost a věrnost pak v sobě zahrnuje, že Bůh nemůže klamat ani být klamán, a proto 
jeho svědectví je hodno nejvyšší víry. 

 
19. Devátá je nekonečná dobrota a svatost Boží: Bůh je nekonečně dobrý ve své 

nekonečné dokonalosti. Bůh je podstatou dobra čili je Dobro samo, to nejvyšší Dobro. Bůh je 
nekonečně svatý, protože má všechny ctnosti v nekonečné míře, je Svatost sama. Svatost 
v Bohu je Láska v Bohu. On je Původcem či Pramenem veškeré svatosti. Bůh miluje dobro a 
nenávidí zlo. Bůh je nekonečně dobrý ke svým tvorům, protože jeho vůle je vždycky nakloněna 
činit dobro všem. Bůh je Původcem či Pramenem veškeré dobroty, která se nalézá ve tvorech, 
jimž je Vzorem dobroty, který napodobují a na jehož dobrotě tak mají podíl. Bůh ustavičně 
vylévá nesmírná dobrodiní na své tvory jak v přirozeném řádu, tak i v řádu nadpřirozeném; a 
činí tak z čiré dobroty a z čirého soucitu, bez nichž by žádná stvořená bytost takových dobrodiní 
nedosáhla; a navíc Bůh je vylévá bez ohledu na zkaženost a nevděčnost lidí. 

 
20. Desátá je nekonečná krása Boží: Bůh je nekonečně krásný, je Krása sama a je 

Původce krásy. Bůh spojuje v nekonečném stupni známky krásy: je nekonečně dokonalý, má 
nekonečnou souměrnost a nekonečný soulad a je nejjasnější a nejzářivější bytostí a sám je 
nekonečným Světlem a Jasem. 

 
21. Jedenáctá vlastnost je nekonečné vědění a nekonečná moudrost (inteligence) Boží: 

Bůh všechno ví, protože má vědění a moudrost v nekonečné a nejdokonalejší míře. Jeho vědění 
je nekonečnou znalostí jeho podstaty. Jeho znalost vlastní podstaty souvisí s jeho vlastním 
nekonečným bytím, a proto i s ideami všech možných tvorů, které věčně preexistují v něm a 
jsou s ním téže božské podstaty. Bůh ví všechno o sobě, tj. o své božské podstatě, v níž je 
Stvořitelem všeho tvorstva; neboť všechno, co existuje, bylo stvořeno od Boha ve shodě s ideou, 
kterou Bůh má o každé věci. Božské vědění je naprosto neomylné a nezměnitelné, neboť 
nekonečný Bůh ví všechno a není v němž žádného omylu ani žádné nevědomosti. Božské 
vědění vidí a proniká všechny věci v témže čase a jediným a naprosto jednoduchým úkonem. 
Bůh všechno vidí ve věčné přítomnosti. V Bohu pak není žádného usuzování, jen naprosto jasné 
vidění všech věcí. Bůh zná všechny možné tvory, kteří kdy existovali, existují a budou existovat 
a mohli by existovat. Toto všechno bylo stvořeno a toto všechno Bůh od věčnosti stvoří, co bylo 
od věčnosti pojato v jeho mysli. Nic nezůstává skryto před Bohem, jehož nekonečná inteligence 
zahrnuje všechny věci. Bůh dokonale zná všechny soudy a úsudky, které andělská a lidská 
inteligence může vyjádřit, protože zná všechny myšlenky svých tvorů. Bůh dokonale zná 
rovněž všechny hříchy svých tvorů, avšak nikoli jako zlo, nýbrž jako nedostatek dobra. Hřích 
má svůj původ v tvoru a odporuje vůli Boha, jenž ho připouští, ale trestá. V Bohu pak není 
věčná idea hříchu, protože každá idea v Bohu je jeho vlastní podstatou, a tak by zahrnovala i 
zlo jako božskou podstatu, a tudíž v Bohu není a nemůže být idea hříchu tvorů jako zlo samo o 



 16 

sobě, nýbrž jako nedostatek dobra v nich. Z věčného rozhodnutí není v Bohu idea zlých duchů 
jako zlých duchů, ani jiných zavržených jako zavržených, ani Bůh neslyší jejich rouhání, ani si 
nevšímá jejich utrpení v pekle s výjimkou věčného ohně, který vytváří, aby projevil svou 
nekonečnou spravedlnost a seslal svůj trest. Příčinou tohoto ohně však není Bůh, nýbrž hříchy 
lidí. Svůj trest Bůh připouští, aby potrestal nebo se vyhnul většímu zlu nebo zachoval nějaké 
dobro, a jeho trest v sobě obsahuje např. smrt, nemoci či pohromy, jež některé jsou seslané od 
Boha a jiné Bůh připustil. Velké tresty, o nichž Bůh věčně rozhodl a jež uložil lidskému rodu, 
jsou projevy jeho nekonečné spravedlnosti, vyvolané zvrhlostí lidí. Bůh tedy není původcem 
jakéhokoli zla a ran osudu, které s sebou nesou tyto jeho tresty, nýbrž jejich jedinou příčinou je 
hříšný lidský rod. Takovými tresty jsou např. potopa světa, zničení Sodomy a Gomory, tresty 
posledních časů apod. Pekelný oheň, vytvářený od Boha pomocí duše Ježíšovy, je vrcholným 
projevem božské spravedlnosti, tudíž zlí andělé a jiní zavržení jsou morálně jedinou příčinou 
nahromadění všeho zla, které existuje v pekle. Před očima Božíma je tedy všechno odkryté a 
zjevné; Boží vědění je nekonečné, neomylné a na tvorech nezávislé, takže u něho není nic 
dotčeno nejistotou, ani ponecháno náhodě; Bůh je nejvýš spravedlivý a svatý ve všech svých 
myšlenkách, slovech i skutcích a ve všech svých přikázáních a nařízeních. 

 
22. Dvanáctá vlastnost je nekonečná vůle Boží: Vůle Boží je nekonečně dokonalá a 

naprosto jednoduchá. Bůh svou vůlí miluje a raduje se sám v sobě nekonečně, protože sám 
v sobě nachází úplnou blaženost; nekonečné Dobro úplně uspokojuje božskou vůli. Vůle Boží 
je naprosto nezměnitelná, protože co Bůh chce nebo nechce, to chce nebo nechce věčně, tj. 
vždycky a napořád; vůle Boží je jediným a věčným úkonem či rozhodnutím. Nicméně i přesto, 
že vůle Boží je nezměnitelná, Bůh si může přát změny ve věcech; tj. tímtéž úkonem či 
rozhodnutím si může přát jednu věc pro jednu dobu a jinou věc pro jinou dobu: Bůh si tedy přál 
tímtéž úkonem či rozhodnutím splnění zákona Mojžíšova, který platil až do Krista, a poté 
splnění zákona Kristova. Bůh projevuje svou vůli navenek tvorům některými znameními, např. 
skutky (stvoření světa), přikázáními (desatero), radami (tři evangelní rady), zákazy a 
dovoleními. Bůh tvoří všechny věci ze své svobodné vůle, nikoli z nějaké potřeby své 
přirozenosti; a proto, kdyby Bůh nechtěl věci stvořit, věčně by zůstaly v nicotě a byly by 
v božské inteligenci jako věci jen možné. 

 
23. Třináctá vlastnost je nekonečná blaženost Boží: Bůh je sám v sobě nekonečně 

blažený a nejdokonaleji zná sám sebe. Jeho božské bytí jsouc nekonečným vrcholem všech 
dokonalostí vzbuzuje v něm nekonečnou radost a blaženost, jakou si tvorové nikdy nebudou 
moci představit. Bůh jsa nekonečně dokonalý nemůže toužit po nějakém dobru, které by ještě 
neměl v dokonalé míře. Bůh sám je svou vlastní blažeností. Bůh má podstatně věčné potěšení 
ze všecho, co bylo stvořeno a co by mohlo být stvořeno; proto všichni tvorové, nakolik jsou 
věčně v ideji, kterou Bůh o nich má, rovněž zakládají blaženost Boží, neboť taková idea je jeho 
vlastní podstatou. Všechnu slávu, kterou tvorové dávali, dávají a budou dávat Bohu, on již 
věčně má a je totožná s jeho božskou podstatou. Blaženost Boží nekonečně převyšuje blaženost 
všech tvorů, protože v Bohu je blaženost podstatou, kdežto blaženost tvorů je pouhým podílem 
na božské blaženosti. 

 
24. Čtrnáctá vlastnost je nekonečná láska Boží: Bůh nekonečně miluje sám sebe, 

protože nachází svou plnou blaženost sám v sobě, neboť je nekonečně utěšenou bytostí. 
Nekonečné Dobro naprosto uspokojuje božskou Vůli. Bůh je svou vlastní naprostou a 
dokonalou blažeností. Bůh, jakkoli miluje sám sebe, nutně miluje ideu, kterou má o každé 
možné věci, neboť každá idea v Bohu je jeho vlastní podstatou. Proto Bůh netouží, ani nemůže 
toužit po něčem mimo něj. Kromě toho, poněvadž láska v Bohu je nekonečná, Bůh miluje 
nekonečně i všechno, co stvořil, ačkoli tato láska k tvorům se projevuje v různé míře, neboť tak 
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miluje některé s větší důvěrností a některé s menší důvěrností. Tedy Bůh jediným úkonem své 
lásky nekonečně důvěrné a blízké dává tvorům podíl na ní s větší nebo menší hloubkou a 
uděluje jim bytí a život, dobro a blaho, a to v různých stupních. Bůh nekonečně nenávidí zlé 
duchy a jiné zavržené pro jejich zkaženost, ale chce jejich existenci jako bytostí, aniž by tato 
jeho vůle nějakým způsobem v sobě zahrnovala lásku k nim. Bůh nemůže chtít spásu 
zavržených, protože zavržení nenapravitelně odmítají vlastní spásu a Bůh bere ohled na jejich 
svobodné a neodvolatelné rozhodnutí, neboť oni si přejí pokračovat ve věčné nenávisti k Bohu. 
Bůh nekonečně nenávidí hřích, a proto nekonečně nenávidí i satana, otce zla, i všechny jeho 
služebníky. Podobně Bůh nenávidí všechny ty, kdo jsou ve stavu těžkého hříchu pro 
nekonečnou zkaženost, kterou v sobě hřích obsahuje, a dokud tyto duše zůstávají ve stavu 
hříchu, zasluhují si peklo; nicméně Bůh ve svém nekonečném milosrdenství si přeje jejich spásu 
a nabízí jim prostředky potřebné k jejímu dosažení. 

 
25. Patnáctou vlastností jsou spravedlnost a milosrdenství Boží: Bůh je ve své 

podstatě nekonečně spravedlivý a milosrdný. Bůh je tedy Spravedlnost sama a Milosrdenství 
samo. Bůh je spravedlivý, protože dává každému tvoru to, co odpovídá jeho přirozenosti a 
důstojnosti, neboť spravedlivě vede tvory k jejich partikulárnímu cíli, jímž je obecné dobro, a 
k jejich poslednímu cíli, jímž je on sám, a jako nejvyšší Soudce nutně odměňuje dobro a trestá 
zlo podle skutků každého tvora. Bůh odměňuje a trestá částečně v tomto životě a plně v onom 
životě. Všechny dary a dobra, která Bůh poskytuje svým tvorům, jsou zcela dobrovolné a 
nezasloužené a pocházejí jedině z jeho nekonečné štědrosti a velkorysosti; neboť Bůh není 
povinen někomu něco dávat. Bůh je nekonečně milosrdný, neboť má ihned soucit s hříšníkem, 
který u něho s důvěrou a lítostí hledá pomoc a útočiště. Koná-li Bůh milosrdenství, neruší tím 
svou spravedlnost, protože jeho milosrdenství je podstatně spravedlivé. Trestá-li Bůh zlé, jedná 
s milosrdnou spravedlností, protože vždy trestá méně, než si zlí zasluhují; a odpouští-li jim, pak 
jeho milosrdenství je nejspravedlivější, protože odpuštění nutně vyžaduje hříšníkovu lítost. Bůh 
je nekonečně soucitný, laskavý a trpělivý se zřetelem k bídě ubohého a hříšného lidského rodu, 
takže je vždy připraven odpustit naše hříchy, jakkoli by byly těžké, obrátíme-li se k němu 
s pokornou lítostí. V každém božském skutku milosrdenství převyšuje spravedlnost, neboť Bůh 
ve svém nesmírném božství poskytuje tvorům mnohem více dobra, než odpovídá 
spravedlivému podílu. Zároveň je pravda, že Bůh stíhá svým svatým hněvem ty, kdo se 
vysmívají jeho spravedlnosti. Bůh je tedy nejvýš dobrotivý a slitovný, nejvýš milosrdný a 
dlouhoshovívající, je plný milosti a pravdy a odpouští vinu, přestoupení a hřích; horlivě odplácí 
dobro a zlo a hojně odměňuje ty, kdo jej hledají; avšak ve svých soudech je nejvýš spravedlivý 
a hrozný, neboť nenávidí každý hřích a neponechá žádného hříšníka bez trestu. 

 
26. Šestnáctnou vlastností je všemohoucnost čili nekonečná moc Boží: Moc Boží je 

nekonečná, nemá žádné omezení, protože Bůh je všemohoucí bytost, je Všemohoucnost sama. 
Bůh svrchovaně panuje nade vším a nic nemůže odporovat jeho moci. Bůh je Stvořitelem všech 
věcí, jež učinil z ničeho pouhým svým přáním, a je Stvořitelem od věčnosti ne proto, že něco 
stvořil, ale je Stvořitelem proto, že i kdyby nic nestvořil, je všemohoucí sám v sobě a je 
Všemohoucnost sama. 

 
27. Sedmnáctou vlastností je prozřetelnost Boží: Bůh je ze své podstaty nekonečně 

prozřetelný, je Prozřetelnost sama. Svou prozřetelností Bůh zachovává a řídí všechno, co stvořil. 
Božská prozřetelnost v přirozeném řádu (všeobecná prozřetelnost) zahrnuje všechny stvořené 
věci, neboť bez toho, že by je Bůh zachovával, by se vrátily do nicoty, protože nemohou 
existovat samy o sobě. Proto božská prozřetelnost je milující péčí, jíž Bůh zahrnuje všechny 
stvořené věci. Ačkoli Bůh pečuje o všechny tvory, přece tak nečiní vůči všem tvorům stejným 
způsobem a stejnou měrou. Míra a stupeň jeho péče o tvory se řídí jejich dokonalostí. Zvláštní 
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prozřetelnost v přirozeném řádu Bůh věnuje lidem, protože lidé jsou schopni Boha poznávat a 
milovat, a tak oslavovat, jsou schopni dosáhnout věčné blaženosti a mají svobodnou vůli. 
Božská prozřetelnost v nadpřirozeném řádu (nejzvláštnější prozřetelnost) zahrnuje jen takové 
tvory, dobré anděly a spravedlivé lidi, kteří žijí životem milosti a směřují k věčné blaženosti, 
poněvadž Bůh si od věčnosti velice přeje, aby měli podíl na jeho blaženosti, pročež je vede 
k nadpřirozenému cíli tím, že jim dává dostatečnou milost, aby mohli dosáhnout věčné spásy, 
a to za předpokladu, že s touto milostí budou ze své svobodné vůle spolupracovat. Je tomu tak, 
že Bůh od věčnosti jediným nezměnitelným úkonem rozhodl o vedení k nadpřirozenému cíli 
všech andělských druhů i lidí, kterýžto úkon v sobě zahrnuje božskou vůli týkající se možnosti 
všeobecné spásy včetně jednotlivostí. Bůh tedy všechno řídí svou prozřetelností podle svého 
nezměnitelného úradku a podle své nejspravedlivější vůle ke své slávě. U Boha nemá místo 
náhoda ani osud. 

 
28. Osmnáctou vlastností je předzvědění Boží: Předzvědění není ničím jiným než 

neomylnou znalostí, kterou Bůh má o všech věcech stvořených i stvořitelných, preexistujících 
v jeho božské inteligenci. Bůh tedy od věčnosti zná a vidí všechny tvory, kteří kdy existovali, 
existují a budou existovat. V Bohu je předzvědění v přirozeném řádu, které je věčnou znalostí 
všech tvorů jako takových, a také předzvědění v nadpřirozeném řádu, které zahrnuje pouze 
anděly a lidi: Bůh věčně vidí anděly před a po pokušení, skrze něž si svobodně zvolili svůj 
konečný osud. Zároveň věčně vidí lidi, jednající podle své svobodné vůle, aniž by toto věčné 
Boží vidění nějak bylo na újmu jejich svobodě, neboť lidská svoboda tím nic neztrácí, vidí-li 
Bůh lidské svobodné skutky ve své věčné přítomnosti. Proto v nadpřirozeném řádu je 
předzvědění věčnou znalostí, kterou má Bůh o těch, kdo se svobodně rozhodují pro svou spásu 
nebo pro své zavržení, dále věčnou znalostí o milostech, které Bůh svobodně dává andělům i 
lidem a konečně věčnou znalostí o dobrém nebo špatném užívání těchto milostí a tedy i o věčné 
odměně nebo věčném trestu podle toho, jak Bůh každému za to odplatí. 

 
29. Devatenáctou vlastností je předurčení Boží: Předurčení je božský plán se zřetelem 

k nadpřirozenému životu a věčnému údělu andělů a lidí. Existuje mimořádné předurčení, které 
je předurčením některých privilegovaných bytostí k nebeské slávě, poněvadž Bůh svobodným 
vyvolením z milosti skrze věčné rozhodnutí a pro splnění svého božského plánu předurčuje 
velice malý a výjimečný počet vyvolených ke své nebeské slávě. Pro ně určuje výsadu 
mimořádných milostí, aby se nutně splnila jeho božská vůle. Takovými bytostmi věčně 
předurčenými k nebeské slávě jsou: svaté lidství Ježíšovo podstatně spojené s božským Slovem; 
nejblahoslavenější Panna Maria; podobně předem posvěcení již v mateřském lůně: sv. Josef, sv. 
Anna, sv. Jáchym, sv. Jan Křtitel, sv. Eliáš, sv. Henoch, sv. Jób a další. Nadto existuje řádné 
předurčení, které je předurčením k milosti či předurčením k podílu na nebeské slávě a které je 
všeobecným Božím plánem spásy, neboť Bůh od věčnosti určil anděly a lidi k tomu, aby mohli 
dosáhnout nebeské slávy. Toto předurčení k milosti v sobě zahrnuje to, že Bůh nutně dává každé 
osobě dostatečnou milost k tomu, aby mohla být spasena, bude-li svobodně podle této milosti 
jednat. Bůh od věčnosti, aniž by zasahoval do zavržení těch, kdo svobodně a konečně odmítají 
spásu, si přeje spásu celého lidského rodu bez výjimky a pro tento účel nadále každé osobě dává 
dobrovolně dostatečné milosti k tomu, aby mohla dosáhnout spásy. Každý člověk jen sám svou 
svobodnou vůlí může tuto všeobecnou spasitelnou vůli Boží učinit účinnou či neúčinnou, neboť 
nikdo nemůže být spasen bez pomoci božské milosti, která je nejen dostatečná, ale i nadbytečná, 
a které se mu zdarma dostává od Boha, a bez toho, že by podle této milosti svobodně jednal a 
s ní spolupracoval. Nikdo není předurčen činit zlé a přijít do pekla. Bůh nikdy nestvoří duši 
určenou pro peklo, ani nikoho nepředurčuje svou mocí k tomu, aby konal zlo. Bůh nemůže 
nikoho zavrhnout bez jeho vlastní viny, neboť je nekonečně dobrý a spravedlivý. Zavržení 
hříšníků dopouští proto, že bere ohled na lidskou svobodu, a předpokladem zavržení je 
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zatvrzelost v hříchu provinilé osoby, které Bůh v souladu se svým božským rozhodnutím o 
zavržení takové osoby. A jako božské předurčení zahrnuje božskou vůli dávat milost a slávu, 
tak božské zavržení zahrnuje božsku vůli dopustit, aby někdo byl zavržen pro svou zatvrzelost 
v hříchu, a proto je pro něho přichystán věčný trest, neboť Bůh bere ohled na lidskou svobodu. 
Nicméně dokud žijeme na tomto světě, Bůh dává všem příležitost být spasen, a proto jedině 
zkaženost člověka nese odpovědnost za jeho věčné zavržení spolu s jeho pohrdnutím 
dostatečnými milostmi, které mu Bůh dává pro jeho spásu. 

 
30. Konečně za dvacátou vlastnost je možné považovat skutečnost, že Bůh, jenž je 

nekonečná Moudrost, svým nezměnitelným předzvěděním nutně zná sám v sobě věčný 
úděl každého tvora. Nicméně věčným božským rozhodnutím, je-li Bůh činný navenek mimo 
sebe, v okamžiku stvoření duše a po dobu pozemského putování člověka na tomto světě, Bůh 
svrchovaně a svobodně se rozhoduje nevědět nic o konečném údělu každého člověka; neboť 
nestoudné pohrdání, jaké tvorové mohou projevovat se zřetelem k milostem, které Bůh neustále 
a podivuhodně dává všem bez výjimky, naprosto odporuje jeho nekonečné svatosti, dobrotivosti, 
velkorysosti a spravedlnosti. Jestliže Bůh navenek mimo sebe by věděl o věčném údělu tvorů, 
pak by nedával milosti všem, protože třebas univerzální spasitelné rozhodnutí nutně 
předpokládá, že Bůh každé osobě dá milosti potřebné ke spáse, je také nezbytné, že Bůh 
svrchovaně a svobodně nebude nic vědět o jejich věčném osudu. Bůh tedy sám v sobě věčně 
zná konečný úděl všech duší, nicméně mimo sebe se rozhoduje nic o něm nevědět, protože cítí 
naprostou neslučitelnost s nestoudným pohrdáním jeho milostmi. 

 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.   B Ů H   T R O J J E D I N Ý   V   O S O B Á C H 
 

 
 

2.1 O třech božských osobách všeobecně 
 
2.1.1 Bůh je trojjediný v osobách. Co to znamená? V Bohu slovo Trojice znamená jednotu 
tří. Jeden Bůh existuje v Trojici navzájem různých osob, jimiž jsou Otec a Syn a Duch svatý. 
Tyto tři osoby jsou téže božské podstaty i přirozenosti, a jsou tedy trojjediný Bůh, jenž je jeden 
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v podstatě a trojí v osobách. Tyto tři božské osoby mají tytéž vlastnosti a liší se jedna od druhé 
pouze ve svých vzájemných vztazích: Otec nevychází od nikoho ani plozením ani dýcháním; 
Syn vychází z Otce jsa od věčnosti zplozen; Duch svatý vychází z Otce i Syna jsa od věčnosti 
vydechován. 
 
2.1.2 Tři osoby jsou jedné a téže božské podstaty, protože Slovo, které má Otec sám ze sebe, 
je Syn, a proto Syn je božským Slovem Otcovým; a Duch svatý je společnou Láskou Otce a 
Syna. Tedy Otec a Syn a Duch svatý jsou jeden jediný Bůh, protože mají tutéž nekonečnou 
podstatu a tytéž nekonečné dokonalosti. 
 
2.1.3 Tři osoby jsou rozdílné. Zatímco tři osoby jsou jedné a téže božské podstaty, pak důvod 
toho, že to jsou tři osoby, je v každé z nich, protože existuje něco nepřenositelného a různého, 
čím se liší jedna od druhé: Otec je osoba pro své nezplozené otcovství, Syn je osoba pro své 
zplozené synovství, Duch svatý je osoba pro své pasívní vydechování. Otec tedy není Syn ani 
Duch svatý; Syn není Otec ani Duch svatý; Duch svatý není Otec ani Syn. Otcovství náleží Otci 
a je nepřenositelné, synovství náleží Synu a je nepřenositelné, pasívní vydechování náleží 
Duchu svatému a je nepřenositelné, kdežto aktivní vydechování náleží Otci i Synu a je rovněž 
nepřenositelné. Božská plodnost nekonečně dokonalého Boha, jenž je sama Plodnost, je zřejmá 
v božské podstatě, ve věčném úkonu Otce plodícího Syna a ve věčném úkonu Otce i Syna 
vydechujících Ducha svatého. 
 
2.1.4 Bez božského zjevení člověk nemůže poznat ani jen tušit existenci Trojice osob 
v jednom Bohu. Člověk svým vlastním rozumem poznává, že existuje Bůh a jeho přirozený 
zákon, avšak přirozený rozum bez božského zjevení nemůže sám od sebe poznat, že v 
jednom Bohu existuje Trojice osob. Tedy jedině na základě božského zjevení trojičního 
tajemství může lidský rozum, osvícený a vedený vírou, poznat a vyložit, třebaže nedokonale, 
Trojici osob v jednom Bohu. 
 

 
 

2.2 O božských východech v nejsvětější Trojici 
 
2.2.1 V intratrinitárním životě jsou nutné dva východy v Bohu, a to východ Syna a východ 
Ducha svatého. Tyto dva východy jsou věčným úkonem, jímž Otec plodí božské Slovo, a 
věčným úkonem, jímž Otec i Syn vydechují Ducha svatého. Tyto dva jsou jediné východy 
v Bohu, protože v božské přirozenosti jsou dvě činnosti: poznání (inteligence) a vůle (láska). 
Bůh má podstatně jednu činnost poznání společnou třem božským osobám, a tedy může být jen 
jedno božské Slovo, protože Bůh naprosto jednoduchým úkonem poznává celou svou 
nekonečnost. A Bůh má podstatně jednu činnost vůle společnou třem božským osobám, a tedy 
může být jen jeden božský Duch, protože Bůh naprosto jednoduchým úkonem miluje celou 
svou nekonečnost. Oba intratrinitární východy nemají příčinu, ale jen jediný Zdroj, protože 
Otec je Pramen bez původu a je věčným Pramenem Syna a protože Otec a Syn jsou věčným 
Pramenem Ducha svatého; tj. nejsou dva Prameny nejsvětější Trojice, nýbrž jen jeden Pramen, 
neboť kořenem je Otec, jenž je Pramenem Syna a společně se Synem Pramenem Ducha svatého. 
Tedy v božské Trojici je pouze jeden Pramen činnosti. 
 
2.2.2 První intratrinitární činností je činnost Syna, a to činnost poznání. Otec vidí, poznává, 
vyslovuje se, čili věčně plodí své Slovo, a toto Slovo je osoba Syna čili božského Slova. 
V intratrinitárním životě Otec je oslaven v Synu a Syn je ideou čili nekonečně dokonalým 
obrazem plozeným První Osobou. Činnost Syna je skutečným a pravým plozením, protože tato 
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činnost vzniká činností božského poznání. Syn je živým a konsubstanciálním obrazem 
Otcovým, a proto je Bůh. 
 
2.2.3 Druhou intratrinitární činností je činnost Ducha svatého, a to činnost vůle čili lásky 
božské přirozenosti k sobě samé. Otec poznává sám sebe a toto poznání plodí Syna čili božské 
Slovo a Otec zná a miluje Syna a Syn zná a miluje Otce. Z této věčné lásky Otce a Syna vychází 
Duch svatý. Tedy láska mezi Otcem a Synem je Duch svatý, jenž je konsubstanciální s oběma, 
a proto je Bůh. Vycházení Ducha svatého není a nemůže být plozením, protože jeho vycházení 
je činností božské vůle. 
 
2.2.4 Božské osoby mají své nekonečné dokonalosti takto: Otec je má nezplozeným 
způsobem pro své bytí Pramene bez původu, Zdroje božství a Kořene Trojice. Syn je má 
plozením, protože je přijímá od Otce, jenž mu dává svou vlastní božskou přirozenost věčným 
plozením ze sebe. Duch svatý je má vydechováním, protože je přijímá od Otce i Syna, kteří mu 
dávají svou vlastní božskou přirozenost věčným vydechováním z nich obou. Tedy Otec je 
nezplozené Božství, nezplozená Všemohoucnost, nezplozené Poznání, nezplozená Vůle atd. 
pro všechny nekonečné božské vlastnosti. Syn je zplozené Božství, zplozená Všemohoucnost, 
zplozené Poznání, zplozená Vůle atd. pro všechny nekonečné božské vlastnosti. Duch svatý je 
vydechované Božství, vydechovaná Všemohoucnost, vydechované Poznání, vydechovaná 
Vůle atd. pro všechny nekonečné božské vlastnosti. 
 
2.2.5 V extratrinitárním životě se také vyskytují východy, protože veškeré tvorstvo pochází 
od Boha. Každý tvor je novou bytostí, pocházející od Boha jako od svého Původce. 
 

 
 
 

2.3 O božských vztazích v nejsvětější Trojici 
 
2.3.1 V Bohu jsou tedy čtyři intratrinitární vztahy: Paternita, Filiace, aktivní Spirace a 
pasívní Spirace. Vztah Otce k Synu je aktivním plozením čili paternitou (otcovstvím). Vztah 
Syna k Otci je pasívním plozením čili filiací (synovstvím). Vztah Otce a Syna k Duchu svatému 
je aktivním společným vydechováním. Vztah Ducha svatého k Otci a Synu je pasívním 
společným vydechováním, neboť Duch svatý vychází z obou jako z jednoho. 
 
2.3.2 Ačkoli Otec má paternitu sám ze sebe, přesto je Otcem Synovým, protože jej plodí. Syn 
je Synem Otcovým, protože z něho vychází přirozeným plozením. Proto mezi Otcem a Synem 
nutně existuje vztah paternity (otcovství) Otce k Synu a vztah filiace (synovství) Syna k Otci. 
Otec a Syn se navzájem milují láskou konnaturální (přirozenou, inherentní, sourodou), tento 
nutný milující vztah mezi oběma je jedinou milující spirací (vydechováním), a to spirací aktivní. 
Duch svatý je pasívní spirací čili milujícím dýcháním (vydechováním) vycházejícím z Otce i 
Syna, což nutně v sobě zahrnuje vztah Utěšitele k oběma božským osobám, z nichž vychází. 
 
2.3.3 Čtyři vztahy, které existují v Bohu, jsou navzájem různé, avšak existují jen tři božské 
osoby. Vztah Otce k Synu je aktivní generací (paternitou); vztah Syna k Otci je pasívní generací 
(filiací); vztah Otce a Syna k Duchu svatému je aktivní společnou spirací různou od pasívní 
spirace; vztah Ducha svatého k Otci a Synu je pasívní spirací různou od aktivní společné spirace; 
pasívní spirace není východem další osoby. To je důvod čtyř různých relací a jenom tří různých 
osob: Paternita je pravou osobou Otce, Filiace je pravou osobou Syna a Pasívní Spirace je 
pravou osobou Ducha svatého. 
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2.4 O božských vlastnostech v nejsvětější Trojici 
 
2.4.1 Božské vlastnosti jsou charakteristické známky, jimiž poznáváme a odlišujeme božské 
osoby. Je pět božských vlastností: innascibilita (nezrozenost), paternita (otcovství), filiace 
(synovství), aktivní spirace (činné vydechování) a pasívní spirace (trpné vydechování). 

 
2.4.2 Osoba Otce: poněvadž z nikoho nevychází, jeho vlastností je innascibilita čili 
nezrozenost: on je Pramen bez zdroje, on je Nezrozený a sám v sobě má Paternitu. Tedy, 
vychází-li z něho některá osoba, děje se tak dvojím způsobem: paternitou, jíž z něho vychází 
Syn, a aktivní spirací se Synem, jíž z něho a Syna vychází Duch svatý, a to nikoli jako ze dvou 
principů, nýbrž jako z jednoho. Osoba Syna: Syn vychází z Otce jako jeho Jednorozený a jeho 
známkou je filiace a také aktivní spirace s Otcem. Osoba Ducha svatého: Duch svatý vychází 
z Otce i Syna a jeho známkou je pasívní spirace, avšak z Ducha svatého již žádná další osoba 
nevychází. 

 
2.4.3 Vlastnosti každé z božských osob v sobě zahrnují jejich odpovídající zvláštnosti. 
Plodit odpovídá Otci. Být plozen odpovídá Synu. Vydechovat odpovídá Otci i Synu. Být 
vydechován odpovídá Duchu svatému. Otec plodí Syna a Otec i Syn vydechují Ducha svatého. 
Děje se tak přirozeně, nutně a s nejvyšším zadostiučiněním. Syn je plozen z Otce a je stejné 
podstaty s Otcem; Duch svatý je vydechován z Otce i Syna a je stejné podstaty s Otcem i Synem 
(konsubstancialita). 

 
2.4.4 Z pěti božských vlastností pouze tři utvářejí osoby. Otce utváří nezrozená paternita 
následkem innascibility. Syna utváří filiace. Ducha svatého utváří pasívní spirace. Aktivní 
spirace je společnou vlastností Otce i Syna. 

 
2.4.5 Tudíž v Bohu je: jediné bytí, podstata a božská přirozenost; jediný zdroj, neboť Otec je 
pramenem a kořenem Trojice; tři různé osoby: Otec a Syn a Duch svatý; dva východy: plození 
Syna a vydechování Ducha svatého; čtyři různé vztahy: paternita, filiace, aktivní spirace a 
pasívní spirace; pět božských vlastností: innascibilita, paternita, filiace, aktivní spirace a pasívní 
spirace; tři vlastnosti utvářející osoby: nezplozená paternita, filiace a pasívní spirace; jedna 
vlastnost společná Otci i Synu: aktivní spirace; čtyři osobní zvláštnosti: plodit, být plozen, 
vydechovat a být vydechován; dvě činnosti: božská inteligence (vědění) a božská vůle (láska) 
čili znát a milovat. 

 
 
 

2.5 Vzájemné srovnání tří božských osob 
 

2.5.1 Tři božské osoby jsou naprosto konsubstanciální následkem jednoty božské podstaty, 
jedné a téže ve třech božských osobách. V Trojici není nic dřívějšího ani pozdějšího, nic 
většího ani menšího. Tři božské osoby jsou tedy ztotožněny jednou jedinečnou stejnou božskou 
podstatou. Ony jsou jednou a toutéž podstatou, jedním a tímtéž jsoucím Bohem. Každá božská 
osoba je tedy toutéž božskou podstatou s formální odlišností: Otec je božská podstata, Syn je 
božská podstata, Duch svatý je božská podstata.  Každá z božských osob, s formální odlišností, 
je vyjádřením téže a jediné božské podstaty, protože tři božské osoby jsou jedním a tímtéž 
jediným Bohem. 
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2.5.2 Tři božské osoby jsou naprosto koeternální následkem jednoty božské podstaty. 
Proto žádný druh posloupnosti nemůže být postaven mezi ně, ačkoli se zdá, že Syn přichází po 
Otci, protože Otec jej plodí, a že Duch svatý přichází po Otci a Synu, protože oba jej vydechují. 
To je věčný okamžik Otce, věčný okamžik Syna a věčný okamžik Ducha svatého, jeden jediný 
a tentýž věčný okamžik božské podstaty. Otec je věčný, Syn je věčný, Duch svatý je věčný.  
Ani jedna božská osoba nemá začátek a nemá konec; trojjediný Bůh je věčný a žije ve věčné 
přítomnosti. 

 
2.5.3 Tři božské osoby jsou naprosto koekvální ve všech vlastnostech čili nekonečných 
dokonalostech. Tři božské osoby mají tentýž rozum (tutéž inteligenci), tutéž vůli, tutéž 
všemohoucnost, tutéž věčnost, totéž božství, tutéž moudrost, totéž milosrdenství, totéž vědění, 
tutéž moc i všechny ostatní božské vlastnosti, protože tři božské osoby jsou jednou a toutéž 
božskou podstatou. 

 
2.5.4 Mocí jednoty božské podstaty každá z božských osob nutně přebývá v ostatních 
dvou. Tedy tři božské osoby koexistují jedna v druhé a důvěrně pronikají jedna druhou bez 
rozdělení a bez splynutí (smíšení). Otec tedy nemůže být bez Syna, jenž je jeho Slovo, ani Otec 
a Syn nemohou být bez Ducha svatého, jenž je jejich vzájemná Láska. Proto je Otec zcela 
v Synu a Duchu svatém; Syn je zcela v Otci a Duchu svatém; Duch svatý je zcela v Otci a Synu. 

 
2.5.5 Intratrinitární vědění a láska je zároveň jediné a trojí, protože v Bohu je jediné 
poznání (inteligence) a jediná vůle (láska) společná třem božským osobám. Trinitární 
vědění mezi Otcem a Synem a Duchem svatým je v téže době (zároveň) jediné a trojí: je jediné, 
protože podstatně je totéž, a je trojí, protože je úkonem každé osoby s toutéž jedinečnou 
božskou inteligencí, která je soupodstatná (konsubstanciální) všem třem osobám. Nicméně 
pouze úkon Otce poznávajícího sebe samého plodí jednorozeného Syna jako jediný plod tohoto 
poznání. Trinitární láska mezi Otcem, Synem a Duchem svatým je zároveň jediná a trojí: je 
jediná, protože podstatně je tatáž, a je trojí, protože je úkonem každé osoby s toutéž jedinečnou 
božskou vůlí, která je soupodstatná (konsubstanciální) všem třem osobám. Nicméně pouze 
úkon Otce a Syna milujících jeden druhého vydechuje Ducha svatého jako jediný plod této 
vzájemné lásky. 

 
2.5.6 Tři božské osoby znají a milují jedna druhou skrze souhlasný osobní soupodstatný 
úkon: jako je v Bohu jen jedna božská podstata ve třech různých soupodstatných osobách, tak 
je v Bohu jen jedno božské poznání ve třech osobních soupodstatných úkonech poznání a jen 
jedna božská láska ve třech osobních soupodstatných úkonech lásky. Trinitární poznání Otce a 
Syna a Ducha svatého je trojím osobním soupodstatným úkonem sebepoznání v každém 
případě. Trinitární láska Otce a Syna a Ducha svatého je trojím osobním soupodstatným 
úkonem sebelásky v každém případě. 

 
2.5.7 V intratrinitárním životě existuje tajemný řád autority, aniž by kterákoli ze tří 
božských osob měla větší autoritu než ostatní dvě. Princip čili pramen veškeré autority 
pochází z věčného Otce, první božské osoby, jenž je Pramenem bez zdroje. Syn věčně přijímá 
od Otce tutéž autoritu, protože druhá božská osoba je zplozena od první božské osoby. Duch 
svatý věčně přijímá od Otce i Syna tutéž autoritu, protože třetí božská osoba je vydechována 
od první a druhé božské osoby. 

 
2.5.8 Paternita náleží osobě Otcově, protože on je Otcem sám v sobě. Otec, Pramen bez 
zdroje, je jakožto paternita sama o sobě Pramenem božství a trojice. Otec plodí, protože je Otec, 
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a není Otec, protože plodí Syna; nicméně Otec jsa Otcem nutně plodí Syna. Syn je Synem, 
protože přijímá synovství (filiaci) byv plozen od Otce. Duch svatý je Duchem svatým, protože 
přijímá pasívní vydechování (spiraci) byv vydechován od Otce i Syna. Avšak v plození tvorů 
platí protiklad: otec je otec, protože plodí syna. 

 
 
 

2.6 Vlastní a přiměřená jména tří božských osob 
 

2.6.1 Vlastní jména jsou osobní čili výlučná (výhradní) jména každé božské osoby. Přiměřená 
jména jsou taková, která jsou podstatně společná třem božským osobám, a to zvláště ta, která 
patří Bohu jednomu. Zde pak jsou uvedena některá nejvýznačnější jména vlastní i přiměřená. 
Vlastní jména Otce jsou: Otec, První příčina, První pramen, Nezplozený, Starý dnů, Nejvyšší 
Král Ananiáš. Přiměřená jména Otce jsou: Nejvyšší, Všemohoucí, Stvořitel, Věčný, Láska. 

 
2.6.2 Vlastní jména Syna jsou: Syn, Jednorozený, Slovo Boží, Pravice Otcova, Obraz Otcův, 
Sláva Otcova, Božský Vykupitel, Božský Spasitel, Věčný Velekněz Melchisedech, Anděl 
Prostředník. Přiměřená jména Syna jsou: Moudrost, Pravda, Krása, Světlo, Láska. 

 
2.6.3 Vlastní jména Ducha svatého jsou: Duch svatý, Božská Láska, Dech Boží, Milost 
posvěcující, Božský Dar, Posvětitel, Utěšitel, Nestvořená Duše Církve, Nejsvětější Prorok 
Malachiáš, Božská Holubice jordánská. Přiměřená jména Ducha svatého jsou: Duch Pravdy, 
Božský Snoubenec duší, Božský Host duší, Dárce života, Oheň Boží, Láska. 

 
 
 

2.7 Trojjediný Bůh ve své nekonečné moci 
je svrchovaným Stvořitelem a podstatnou Příčinou všech stvořených věcí 

 
2.7.1 Tři božské osoby jsou podstatnou trojjedinou Příčinou všech stvořených věcí podle  
intratrinitárního řádu: Co činí Otec, to činí sám ze sebe jakožto nezrozená božská přirozenost; 
co činí Syn, to činí božskou přirozeností přijatou od Otce; co činí Duch svatý, to činí božskou 
přirozeností přijatou od Otce i Syna. Takto je způsob činnosti každé osoby ad extra v souladu 
bez jakékoli nerovnosti v nekonečné dokonalosti a udržuje řád božských východů. Proto 
všechno, co bylo stvořeno, závisí na Všemohoucnosti, Moudrosti a Lásce: nezplozené v Otci, 
zplozené v Synu a vydechované v Duchu svatém. 

 
2.7.2 Všechno, co bylo stvořeno, je obrazem a podobou trojjediného Boha, protože každý 
účinek je nutně podoben své příčině, která jej vyvolala. Všechno tvorstvo nutně nese vtištěný 
obraz Otce i Syna i Ducha svatého, a proto obraz jednoty božské podstaty, jež je společná všem 
třem božským osobám. 

 
2.7.3 Božská poslání: v externích úkonech nejsvětější Trojice jsou dvě božská poslání svěřena 
úmyslně a zvláště, a sice Syn je poslán od Otce a Duch svatý je poslán od Otce i Syna. Proto 
tedy jsouce posláni zahrnuje toto poslání v sobě osobní a nepřenosné pověření. Říkáme, že 
božská osoba je poslána proto, že v intratrinitárním životě vychází z jiné božské osoby, a tedy 
je poslána v souladu se svým východem. Tedy Otec posílá, ale nemůže být posílán, protože 
nevychází z jiné božské osoby; Syn může být posílán jen od Otce; Duch svatý může být posílán 
od Otce i Syna. Duch svatý nemůže posílat, protože z něho nevychází žádná osoba. Dvě osoby, 
které uskutečňují poslání ve světě jako božští Poslové jsou Syn a Duch svatý. Tato poslání jsou 
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viditelná a neviditelná. Například v díle vykoupení byl jedině Syn učiněn člověkem, v díle 
vtělení jedině Duch svatý zastínil Pannu Marii. 

 
2.7.4 Extratrinitární poslání Otce není, protože Otec od nikoho nevychází. On sám je 
Pramenem božství a trojice i všech nekonečných božských vlastností. Tedy všechno božství 
pochází od Otce. Jeho paternita je kromě toho ještě milující a sdílnou plodností, což je zřejmé 
v prvním Plodu jeho přehojně plodné paternity, jímž je osoba Syna zplozeného od Otce, v níž 
Otec nachází zalíbení jako v bytosti božské přirozenosti mající nekonečné dokonalosti. Milující 
a věčná extáze Otce v Synu a Syna v Otci nemůže být neplodná, protože tato božská Láska 
musí být podstatně a nutně plodná v Duchu svatém, jenž je jejím Plodem. 

 
2.7.5 Všechno, co existuje, má svůj původ v lásce nebeského Otce, jenž je Pramen veškerého 
stvoření a zachování, Pramenem díla vykoupení, Pramenem díla posvěcení. Tedy Syn a Duch 
svatý jsou s Otcem jediným Stvořitelem, protože Otec věčně sdílí svou nezplozenou 
všemohoucnost s oběma ostatními božskými osobami. Syn koná smírné dílo zadostiučinění 
Otci a spásy lidského rodu, protože Otec věčně plodí svou nekonečnou svatost v božském Slovu, 
které ji sdílí se svým nejsvětějším přijatým lidstvím, a proto skutky vykonané od božského a 
vtěleného Slova jsou nekonečně svaté a Otec v nich nachází nekonečné zalíbení, a tak je oslaven 
od svého Syna. Duch svatý posvěcuje duše tím, že je obdařuje stavem božské lásky, protože 
Otec a Syn zároveň vydechují Ducha svatého Posvětitele, přičemž Otec společně s vtěleným 
Slovem a skrze vtělené Slovo tvoří život milosti v duších tím, že je obdařuje Velikým 
Nadpřirozeným Darem, jímž je Duch svatý čili Milost posvěcující. 

 
2.7.6 Božskému plánu stvoření nutně odpovídá, že jen božské Slovo se stalo člověkem: 
proto ani Otec, ani Duch svatý se nemohli stát člověkem. Pouze božské Slovo jakožto Syn 
Otcův se mohlo stát člověkem přijetím lidské přirozenosti, aby se stalo Dědicem a Hlavou 
veškerého stvořitelského díla. 

 
 
 

2.8 Nejsvětější Trojice přebývající v duši ve stavu milosti 
 

2.8.1 Plnost intratrinitárního života působí v duši ve stavu milosti. Plnost intratrinitárního 
života přebývá a působí v duši ve stavu milosti svými niternými účinky a vztahy, činíc duši 
účastnou téhož božského života. Následkem vnitřního přebývání nejsvětější Trojice v duši je 
tato duše stále plozena od Otce v nadpřirozeném životě a stále od něho přijímána jako dítě, 
neboť Otec v ní vidí obraz svého Jednorozeného. Syn ve svém vnitřním přebývání v duši ji činí 
účastnou svého jedinečného synovství. A toto v sobě zahrnuje i to, že Otec a Syn činí tuto duši 
účastnou své vzájemné Lásky, totiž Ducha svatého, jenž následkem vnitřního přebývání činí 
duši účastnou téže božské Lásky. 
 
2.8.2 Přebývají-li v duši tři theologické ctnosti, pak představuje víra věčného Otce a jeho dílo 
stvoření, naděje Syna a jeho dílo vykoupení a smíření, láska Ducha svatého a jeho dílo 
posvěcení. Avšak musí se tomu jasně rozumět tak, že víra není věčný Otec ani jeho dílo, naděje 
není Syn ani jeho dílo, láska není Duch svatý ani jeho dílo. 
 
2.8.3 Působení  tří božských osob v duši ve stavu milosti představuje víru, naději a lásku. 
Otec, jenž představuje v duši ctnost víry, je pramenem nadpřirozeného života duše z víry a 
dárcem víry. Syn, jenž představuje v duši ctnost naděje, dává duši podíl na svém synovství, 
takže je pramenem nadpřirozené naděje a dárcem milosti. Duch svatý, jenž představuje v duši 
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ctnost lásky, dává duši podíl na svém vycházení z Otce i Syna, takže je pramenem nadpřirozené 
lásky a dárcem lásky. 
 
2.8.4 Poklad víry, naděje a lásky. Theologické ctnosti se zřetelem k jejich obsahu: Víra je 
vnitřní přebývání božského zjevení a zahaleného blaženého patření v duši. Naděje je vnitřní 
přebývání smírného díla spásy a vykoupení na Kalvárii v duši. Láska je vnitřní přebývání 
božské Lásky čili nekonečné Lásky čili Ducha svatého v duši. 
 
2.8.5 Duše ve stavu milosti je vznešeným svatostánkem nejsvětější Trojice, neboť vzhledem 
k vnitřnímu přebývání nejsvětější Trojice se duše stává chrámem a svatostánkem všech 
tajemství, která jsou obsažena v božském zjevení. Sedmero nadpřirozených darů Ducha svatého, 
přebývajícího v duši ve stavu milosti, osvěcuje duši a rozšiřuje v ní poznání pokladu božského 
zjevení, jakož i zdokonaluje a dále oživuje její víru, naději a lásku, a tím také intratrinitární 
život v duši. 
 
2.8.6 Ačkoli v duši ve stavu těžkého hříchu nejsou ctnosti víry, naděje a lásky přítomny, 
duše je nicméně vnějšně vedena k těmto ctnostem pomocí milosti pomáhající. Pohleďme tedy, 
jak Bůh působí, je-li člen Církve ve stavu těžkého hříchu: duše ve stavu těžkého hříchu 
nepřijímá život víry od Otce, ani život naděje od Syna, ani život lásky od Ducha svatého, 
protože žádná z těchto ctností v takové duši nepřebývá. Nicméně Otec, aniž by v takové duši 
přebýval, ji vnějšně vede ke skutkům mrtvé víry, takže tímto způsobem duše může alespoň 
vytrvat ve víře, dokud znovu nenabude milost. Podobně Syn, aniž by v takové duši přebýval, ji 
vnějšně vede ke skutkům mrtvé naděje čili k důvěře v Boží milosrdenství, takže tímto 
způsobem duše může alespoň vytrvat v naději, dokud znovu nenabude milost. A podobně i 
Duch svatý, aniž by v takové duši přebýval, ji vnějšně vede ke skutkům mrtvé lásky čili k lítosti 
nad hříchy, takže tímto způsobem duše může alespoň lehčeji nabýt milosti, a tím i lásky. 
 
 
 

2.9 Nejsvětější Trojice představovaná v dílech vesmíru 
 
2.9.1 Bůh jakožto Stvořitel vesmíru vtiskl pečeť svého trojjediného božství do každého 
svého díla, a sice tak, že rozumní tvorové (andělé a lidé) jsou obrazem a podobou trojjediného 
Boha; zatímco ostatní tvorové jsou pouze jeho otiskem či stopou. Nejsvětější Trojice, 
projevující se ve všech tvorech svou božskou pečetí, je pak mysticky představovaná v těchto 
svých stvořitelských dílech. Proto skutečnosti, že každá stvořená věc představuje trojjediného 
Boha, se má rozumět pouze v tom smyslu, že je obrazem a podobou nebo otiskem či stopou 
svého Stvořitele. 

 
2.9.2 Nejsvětější Trojice v díle stvoření. Ačkoli všechno stvořené bylo učiněno jediným 
úkonem nejsvětější Trojice, je vhodné přičítat zvláštní úkon každé božské osobě: za prvé věčný 
Otec stvořil duši Ježíšovu, za druhé Syn stvořil duši Mariinu, za třetí Duch svatý stvořil 
mystické zasnoubení duše Ježíšovy a duše Mariiny s plody lásky obou těchto duší, s jejich 
dětmi, totiž se všemi stvořenými věcmi. 

 
2.9.3 Nejsvětější Trojice podivuhodně zrcadlená v tajemství Kalvárie. Krvavá oběť na 
Kalvárii a nekrvavá oběť ve mši svaté jsou nejživějším odrazem tajemství nejsvětější Trojice, 
neboť v kalvarské oběti jsou tři kněží a tři oběti (Ježíšova, Mariina a Janova) a rovněž v mešní 
oběti jsou tři kněží a tři oběti (Ježíšova, Mariina a celebrujícího kněze). Kromě toho jsou ve mši 
svaté tři podstatné části: obětování, proměňování a přijímání celebrujícího kněze čili immolace. 
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2.9.4 Nejsvětější Trojice představovaná ve Svaté Rodině čili Trojici na zemi. Tři vznešené 
osoby Trojice na zemi (Ježíš, Maria a Josef) neustále udržují vzájemnou nejčistší lásku, protože 
tyto tři osoby se v každém okamžiku podrobují božské vůli. V Ježíši máme Smírce (Reparator) 
a Vykupitele (Redemptor) lidského rodu, v Marii máme Spolusmírkyni (Correparatrix) a 
Spoluvykupitelku (Corredemptrix) a tedy Pomocnici (Coadjutrix) Ježíšovu, v Josefovi máme 
Spolusmírce (Correparator) a Spoluvykupitele (Corredemptor) a tedy Pomocníka (Coadjutor) 
Mariina. 

 
2.9.5 Nejsvětější Trojice představovaná v andělích. V každé andělské osobě se odráží jednota 
a trojnost Boží, protože v andělské osobě jsou tři stavy: rozum, slovo a skutek. V prvním stavu 
se odrážejí některé stránky věčného Otce, v druhém stavu některé stránky božského Slova a ve 
třetím stavu některé stránky Ducha svatého. Proto každý andělský duch je vznešeným obrazem 
trojjediného Boha; a poněvadž nejsvětější Trojice je jeden jediný Bůh ve třech božských 
osobách neboli je třemi božskými osobami v jednom jediném Bohu, proto je každý nebeský 
duch jednou osobou ve třech stavech neboli třemi stavy v jedné osobě. 

 
2.9.6 Nejsvětější Trojice představovaná v lidech. Každá lidská osoba je obrazem a podobou 
jednoty a trojnosti Boží, protože lidská osoba je složena ze tří prvků: duše, ducha a těla. Tyto 
tři prvky jsou lidskou osobou a lidská osoba je každým ze tří prvků, takže tímto způsobem je 
jednotou v trojnosti a trojností v jednotě. Jednotou je lidská osoba a trojností jsou tři prvky, 
z nichž je složena. Duše je lidskou osobou, duch je lidskou osobou a tělo je lidskou osobou, 
nicméně zůstává jen jedna jediná lidská osoba. 

 
2.9.7 Nejsvětější Trojice představovaná ve třech podobách (formách) vesmíru. Vesmírná 
koule představuje věčného Otce, vesmírný kříž představuje Syna a vesmírný oltář představuje 
Ducha svatého. 
 
 
 

2.10 Tři božské osoby a lidská osoba Panny Marie 
 
Nejblahoslavenější Panna Maria jakožto věčná idea Boží je věčně počínána v mysli Boží jako 
ideální přítel Nejvyššího; proto je Dcerou Boha Otce, Matkou Boha Syna a Nevěstou Boha 
Ducha svatého. Tato věčná idea oslavuje trojjediného Boha od věčnosti v jeho věčné 
přítomnosti. Proto věčný Otec nebyl nikdy bez své nejmilovanější Dcery, Syn nebyl nikdy bez 
své nejmilovanější Matky a Duch svatý nebyl nikdy bez své nejmilovanější Nevěsty. 
Nejblahoslavenější Panna Maria je proto předmětem věčného zalíbení trojjediného Boha. 
 

2.11 Trojjediný Bůh podrobuje tvory zkoušce podle svého věčného rozhodnutí 
 
2.11.1 Bůh podrobuje vyvolené zkoušce, protože jeho nekonečná spravedlnost to žádá, neboť 
není věčné odměny bez předcházejícího důkazu osobních ctností. Bůh uskutečnil věčné 
rozhodnutí o zkoušce rozumných tvorů v první den všeobecného stvoření podrobením 
andělského i lidského rodu zkoušce věrnosti. 
 
2.11.2 Andělé, kteří obstáli ve zkoušce věrnosti Bohu, byli utvrzeni v milosti a jsou věčně 
blažení, kdežto andělé, kteří ve své pýše se vzbouřili proti Bohu, a tak neobstáli ve zkoušce, 
byli utvrzeni v nemilosti, stali se zlými duchy a jsou na věky zavržení. Bůh tak rozhodl o 
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zkoušce, aby odpovídala andělské přirozenosti. Andělé, které Bůh stvoří v mesiánském 
království, nebudou podrobeni žádné zkoušce. 

 
2.11.3 Lidé byli podrobeni zkoušce v osobách našich prvních rodičů, Adama a Evy. Ti svou 
neposlušností se dopustili přestoupení, a proto ztratili svou výsadu být utvrzeni v milosti pro 
sebe i pro své potomky. Bůh tak rozhodl o zkoušce, aby odpovídala lidské přirozenosti. 
Nicméně lidský rod zůstává podroben stálým zkouškám věrnosti Bohu, což je následek padlé 
(porušené) lidské přirozenosti. Jde o různá pokušení, žádostivost, vášně, nemoci, smrt a různá 
jiná trápení. Tyto zkoušky jsou trestem za hřích Adamův a Evin, který dědíme. Lidé, kteří se 
narodí v mesiánském království, nebudou dědit prvotní hřích, ani nebudou podrobeni zkouškám, 
jež by byly trestem za prvotní hřích. 
 
 
 

2.12 V mesiánském království už nebude žádná zkouška věrnosti 
 
 V mesiánském království už nebude žádná zkouška věrnosti: Starý zákon byl obdobím 
Otce, Nový zákon je obdobím Syna a mesiánské království bude obdobím Ducha svatého. 
V každém období je ekonomie milosti dokonalá pro toto období. Mesiánské království přijde 
skrze zásluhy Ježíšovy a Mariiny, získané na Kalvárii, a bude důkazem naprostého a úplného 
dokonání díla smíru a vykoupení, jímž Ježíš zvítězil již svou smrtí na kříži, nicméně naprostého 
a úplného vítězství bude dosaženo až ustanovením mesiánského království, až Ježíš přijde 
podruhé ve slávě, protože od toho okamžiku satan už nikdy nebude moci pokoušet lidi a ztratí 
nad nimi veškerou moc. Proto v mesiánském království zavládne pokoj a blaho. Ti, kdo jako 
poutníci ukončí život v tomto království, budou utvrzeni v milosti podle stavu původní 
spravedlnosti; a ti, kdo se v tomto království narodí, budou počati ve stavu původní 
spravedlnosti. Všichni se budou těšit stavu podstatné slávy a budou žít ve svatosti podle 
jedinečné ekonomie milosti v tomto období. Proto v mesiánském království Bůh nikdy nebude 
lidi podrobovat zkoušce a lidé budou schopni dosáhnout vyšších stupňů zásluh podle míry své 
lásky. Z důvodu ustanovení mesiánského království Bůh stvoří nové anděly v počtu těch, kteří 
se proti němu vzbouřili a byli svrženi do pekla. Tito noví andělé budou stvořeni jako blažení 
s utvrzením v milosti a nebudou potřebovat být podrobeni jakékoli zkoušce a obdrží stupně 
podstatné slávy, které vzbouřivší se andělé ztratili svým hříchem. Noví andělé tedy obsadí trůny 
slávy, připravené pro zavržené anděly v případě, že by byli bývali ve své zkoušce obstáli. 
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3.   P A T E R O   K N I H   M O J Ž Í Š O V Ý C H 

 
Písmo svaté Starého zákona začíná Pěti knihami Mojžíšovými. Hebrejsky se nazývají souhrnně 
Tóra (Zákon či Zákoník), protože obsahují kromě dějin zjevení Božího od stvoření světa až do 
obsazení Svaté země celý soubor zákonů mravních, náboženských, bohoslužebných i 
občanských. Řecky se tyto knihy nazývají Pentateuch (Pětidílka). Jednotlivé knihy se označují 
nejčastěji řeckolatinskými názvy podle obsahu té které knihy: 
 
1. Mojžíšova  Genesis   (Kniha Stvoření) 
2.   Exodus   (Kniha Vyjití) 
3.   Leviticus  (Kniha Levitů) 
4.   Numeri   (Kniha Čísel)  
5.   Deuteronomium  (Kniha Opakování Zákona) 
 
Všech Pět knih Mojžíšových pochází přímo a v plnosti textu od proroka Mojžíše samého. 
On je nepochybně jejich svatopiscem, to znamená autorem inspirovaným od Boha. 
 
O Mojžíšově inspirovaném autorství svědčí kromě vnitřních známek textu 
četné výroky Písma svatého, jak Starého, tak Nového zákona a nepřetržité ústní podání Církve. 
Mojžíš zapisoval právní předpisy (2M 24,4.7; 2M34,27-28; 5M 31,24-26; Joz 8,31; Sd 3,4); 
zaznamenal cestu, kudy Izraelité procházeli (4M 33,2) a zapsal píseň (5M 31,22). 
 
Ve starozákonní době bylo Pět knih Mojžíšových označováno souhrnným názvem 
jako Zákon Mojžíšův (2Lp 30,16; Mal 3,22), Kniha Mojžíšova (Ezd 6,18; Neh 13,1) 
a Kniha Zákona Mojžíšova (2Kr 14,6; 2Lp 25,4; Neh 8,1). 
 
Nepřetržité ústní podání z doby Starého zákona o této věci zaznamenali dva významní židovští 
myslitelé z antické doby: Filón Alexandrijský (+ kolem roku 50) a Josephus Flavius (+ po roce 
100), kteří shodně uvádějí, že všech Pět knih Mojžíšových napsal prorok Mojžíš. Také talmud1 
(sbírka židovského ústního podání neboli tradice v redakci jeruzalémské ze 4. stol. a babylónské 
z 5. stol.) s tím souhlasí, avšak posledních 8 veršů o Mojžíšově smrti vyhrazuje Jozuovi. 
 

1 Rabínské éry: 
1. zugot (páry, např. Hillel a Šammaj, 515 př. Kr. – 70 po Kr. čili z období II. chrámu) 
2. tannaim (učitelé, doba mišny, 70-200) 
3. amoraim (8 generací vykladačů, doba gemary, 200-500; mišna + gemara = talmud) 
4. savoraim (disputující, 500-600) 
5. geonim (géniové, 589-1038) 
6. rišonim (dřívější, 11.-15. stol.) 
7. acharonim (pozdější, od 16. stol. dosud; 
např. Josef ben Efraim Karo zvaný Mechaber (Autor) 1488-1575 
nebo Moše Isserles 1520-1572 zvaný Rema 
nebo Juda Löw ben Becalel 1525-1609 zvaný Maharal 
nebo Becalel Aškenazi, učitel Luriův, žil v 16. stol. v Egyptě a v Palestině 
nebo Chatam Sófer čili Pečeť písařů - učenců, vl. jm. Moše Schreiber 1762 Frankfurt n. Mohanem – 1839 
Bratislava) 
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Také v novozákonní době byl všeobecně uznáván vždy a všude a ode všech za svatopisce oněch 
knih prorok Mojžíš (Mk 10,3-4; 12,26). Sám Kristus říká: „Kdybyste opravdu věřili Mojžíšovi, 
věřili byste i mně, neboť on psal o mně. Nevěříte-li tomu, co on napsal, jak uvěříte mým 
slovům?“ (J 5,46-47; srov. J 7,19). A na jiném místě říká: „Neposlouchají-li Mojžíše a proroky, 
nedají se přesvědčit, ani kdyby někdo vstal z mrtvých“ (L 16,31; srov. L 24,44). Apoštol Jan 
říká, že Zákon byl dán skrze Mojžíše (J 1,17); apoštol Pavel k tomu dodává, že Mojžíš píše o 
spravedlnost založené na Zákoně (Ř 10,5) a že až podnes se čte Mojžíš (2K 3,15). 
 
Přesto od vrcholného středověku se začaly objevovat názory některých židů a bludařů, kteří 
popírali, že by celý text Pěti knih Mojžíšových pocházel od proroka Mojžíše. V 11. a 12. stol. 
to byli židé Izák z Toleda, Šelomo Jicchaki zvaný Raši (+ 1105) a Abraham ibn Ezra (+ 1167), 
kteří podle některých míst (1M 12,6; 1M 36,31-39; 5M 1,1 aj.) soudili, že tyto knihy Mojžíš 
nenapsal celé. Podobně v 16. stol. Andreas Bodenstein zvaný Karlstadt (+ 1541), protestantský 
reformátor s pohnutým osudem, soudil podle slohu, že tyto knihy nemají jednotný původ. V r. 
1711 jistý hildesheimský pastor Witter soudil podle dvou různých jmen Božích (Elohim = Bůh, 
Jahve = Hospodin), že 1. kniha Mojžíšova je složena ze dvou různých pramenů. 
 
Avšak teprve když o této otázce uveřejnil v r. 1753 pojednání2 Jean Astruc (+ 1766), osobní 
lékař francouzského krále Ludvíka XIV., postupně se mezi theology rozšířil názor, který nejen 
že popíral, že by celý text Pentateuchu pocházel od Mojžíše, ale postupně tomuto svatopisci 
upíral stále více textů, až v poslední době zcela převládl názor modernistů, že od proroka 
Mojžíše tyto knihy vlastně nepocházejí vůbec a že jde o čtyři různé prameny: 
tzv. Jahvistu asi z 9. stol. př. Kr. 
tzv. Elohistu asi z 8. stol. př. Kr. 
tzv. Pradeuteronomium (5M 5-28) ze 7. stol. př. Kr. 
tzv. Kněžský kodex (hlavně 1M 1,1-2,4a a 3M 17-26) z doby zajetí babylónského nebo z doby 
po něm, tj. asi ze 6. stol. př. Kr. a že z nich bylo Pět knih Mojžíšových sestaveno od neznámých 
autorů teprve v době po návratu z babylónského zajetí v 6. stol. př. Kr., kdy prorok Mojžíš už 
dávno nežil, vždyť Izrael vyšel z Egypta pod vedením Mojžíšovým již v r. 1295 př. Kr. (3904 
po stvoření světa). Že by Izraelité do té doby neměli psané slovo Boží??? 
 
Tyto názory pak zpracoval Julius Wellhausen 3  (+ 1918), německý protestantský profesor 
theologie a pak semitské filologie na univerzitě v Göttingenu, a modernisté je dosud v různé 
úpravě používají jako základ svého výkladu o původu oněch svatých knih. Na slabý odpor se 
zmohli jen protestantští profesoři August Dillmann (+ 1894) a Franz Delitzsch (+ 1890), ostatní 
jeho názory přijali, např. i slavný profesor Rudolf Kittel (+ 1929), podle něhož se nazývá slavné 
vydání rabínské bible na základě Petrohradského kodexu (nejstaršího zachovaného rukopisu z r. 
1008) Biblia Hebraica Kittel (BHK). Této hnusné a pavědecké slátanině se vznešeně říkalo 
biblická kritika. Takový volný přístup novodobým bludařům umožnil, aby mohli s biblickým 
textem zacházet zcela libovolně a hlavně aby se jím nemuseli ani oni ani jejich stoupenci řídit 
ve svém každodenním životě. To nebyla žádná theologie, nýbrž osvícenský racionalismus. 
 
V r. 1902 papež Lev XIII. založil na podporu biblické vědy a pro rozhodování o sporných 
otázkách Papežskou biblickou komisi, kterou modernisté zcela ovládli až v r. 1964 (Sacra 

2 Conjectures sur les mémoires originaux, dont il paroit que Moyse s'est servi pour composer le livre de la Genèse 
(německy: Vermutungen über die ursprünglichen Quellen, deren sich Mose bediente, um das Buch der Genesis zu 
verfassen; Domněnky o původních pramenech, kterých použil Mojžíš pro sestavení knihy Genesis). 
3 Viz např. jeho díla Die Pharisäer und die Sadduzäer (1874), dále Einleitung in das Alte Testament (1878), později 
přejmenováno jako Die Composition des Hexateuch; nebo Die Geschichte Israels, později přejmenováno jako 
Prolegomena zur Geschichte Israels. 
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Mater Ecclesia); přelomový byl dokument ze dne 21. dubna 1964 pod názvem Instrukce o 
historické pravdivosti evangelií. Pro biblický výzkum a pro vzdělávání budoucích biblických 
vědců založil papež sv. Pius X. v r. 1909 Papežský biblický institut, který modernisté zcela 
ovládali až v r. 1971 (Sedula cura). 
 
 
Důležitá rozhodnutí Papežské biblické komise jsou: 

a) o citování biblických textů (ze dne 13. února 1905) 
b) o historickém charakteru jednotlivých spisů (ze dne 23. června 1905) 
c) o mojžíšském původu Pentateuchu (ze dne 27. června 1906) 
d) o prorocích Starého zákona vůbec a o knize Izaiášově zejména (ze dne 29. června 1908) 
e) o historickém charakteru prvních tří kapitol knihy Genesis (ze dne 30. června 1909) 
f) o autorech žalmů a době, kdy žalmy byly složeny (ze dne 1. května 1910) 
g) o evangeliu podle sv. Matouše (ze dne 19. června 1911) 
h) o evangeliu podle sv. Marka a podle sv. Lukáše  a synoptické otázce (ze dne 26. června 

1912) 
i) o evangeliu podle sv. Jana (ze dne 29. května 1907) 
j) o Skutcích apoštolů a pastorálních epištolách (ze dne 12. června 1913) 
k) o epištole Židům (ze dne 24. června 1914) 
l) prohlášení o textu Comma Joanneum (ze dne 2. června 1927) 
m) dopis italským biskupům o doslovném a duchovním smyslu a o autoritě Vulgáty (ze dne 

20.srpna 1941) 
n) dopis pařížskému arcibiskupovi, kardinálu Suhardovi, o kritických otázkách 

Pentateuchu (ze dne 16. ledna 1948) 
 
Papežská biblická komise za souhlasu papeže sv. Pia X. dne 27. června 1906 rozhodla, že 
důvody sebrané od kritiků Písma svatého k vyvrácení mojžíšského původu Pentateuchu nemají 
té váhy, aby vyvážily důvody uváděné pro mojžíšský původ. 
Podle tohoto rozhodnutí však není třeba představovat si mojžíšský původ Pentateuchu tak, že 
by Mojžíš úplně všechno do nejmenších podrobností textu sám vlastnoručně napsal nebo 
nadiktoval svým písařům. Připouští se domněnka, že Mojžíš mohl své dílo pojaté pod vlivem 
inspirace Ducha svatého uložit napsat jedné nebo i více osobám, které pro něho psaly (podobně 
jako někdy jeho bratr Áron za něho mluvil – srov. 2M 4,10-16.30 - ), ale tak, že tyto osoby jeho 
myšlenky věrně podaly, nic proti jeho vůli nepřidaly ani nevynechaly a že dílo tímto způsobem 
sepsané bylo od téhož Mojžíše, hlavního a inspirovaného původce, schváleno a pod jeho 
jménem uveřejněno. Podobně pro apoštola Pavla psal jistý Tertius (Ř 16,22) nebo někdo jiný, 
když Pavel podotýká, že připojuje svůj podpis, takže svůj list diktoval (1K 16,21). 
 
Dále se připouští domněnka, že Mojžíš mohl užít dalších pramenů, totiž písemných památek 
nebo ústního podání. Mojžíš sice vypravuje, co mohl sám vědět, čeho byl sám očitým svědkem, 
ale v 1. knize vypravuje také události, které se neodehrávaly před jeho zrakem a sluchem, a 
tedy zvláště v tomto případě mohl čerpat z písemných památek, např. rodopisů, nebo z ústního 
podání, např. příběhů praotců. 
 
Ani se nesmí zapomínat, že Mojžíš byl prorok a že tedy některé události, zvláště událost 
stvoření světa, mu byly ukázány ve vidění od Boha. Za těchto okolností byl Mojžíš, navíc 
uschopněn nadpřirozenou inspirací Ducha svatého, dokonale schopen, aby ve svém díle podal 
čistou historickou pravdu. 
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Nakonec se připouští, že po Mojžíšově smrti mohly být k Pentateuchu připojeny některé 
dodatky jiného inspirovaného autora, např. Jozua, avšak jenom na doplnění původního textu a 
jenom v nepatrné míře. 
 
V r. 1902 německý asyriolog Friedrich Delitzsch (1850-1922) napřed prohlásil ve svých čtyřech 
přednáškách (text vyšel pod názvem Babel und Bibel), že Starý zákon a židovské náboženství 
vycházejí z babylónských kořenů, potom se pokoušel dokázat mravní nadřazenost babylónsko-
asyrské kultury, mravů i náboženství na starozákonním náboženstvím a nakonec navrhoval, aby 
Církev nadále Starý zákon nepoužívala! Své kritické názory pak vyjádřil v dvoudílném spise 
Die grosse Täuschung. Jiní zase poukazovali na to, že text Př 22,17-23,11 se shoduje s tzv. 
moudrostí pro egyptského krále Amenemope, který žil ve 12. stol. př. Kr. Tyto jevy mohou 
pocházet z určité textové výměny, biblický text je původní a to, co okolní pohanské národy 
z biblického textu převzaly, bylo přizpůsobeno jejich vlastní kultuře a náboženství, podobně 
jako celé pohanské náboženství v jeho různých formách není nic jiného než přetvořenou 
napodobeninou jediného původního náboženství. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K N I H A   G E N E S I S   (I. kniha Mojžíšova) 
 
 
 

4. Protologie (1M 1-3) 
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Protologií nazýváme učení o stvoření světa a člověka a o prvotním hříchu. Tak na jedné 
straně protologie obsahuje theologii prvních věcí díla Božího a na druhé straně eschatologie 
obsahuje theologii posledních věcí díla Božího (učení o konečném údělu světa a člověka). 
Protologie je alfou celé theologie, podobně jako eschatologie je omegou celé theologie. 
V přesném slova smyslu se považuje za protologii text 1M 1-3, v širším slova smyslu se k ní 
řadí ještě text 1M 4-11 (protologie v tom případě sahá až k Abramově odchodu z pohanského 
prostředí, tedy až k novému začátku uprostřed všeobecné zkaženosti lidstva, a zahrnuje dějiny 
lidského rodu od vyhnání ze zahrady v Edenu až do potopy 1M 4,1-16; 4,17-24; 4,25-5,32; .6-
9; 10; 11,1-9). 
 
4.1 O stvoření světa rozhodl Bůh. Před stvořením světa existoval jen trojjediný Bůh jakožto 
božská podstata ve třech rozdílných osobách, totiž Otec a Syn a Duch svatý, neboť tyto tři 
božské osoby jsou jedna a tatáž nekonečná a věčná přirozenost, a proto jsou jeden a tentýž 
jediný Bůh. Od věčnosti, dříve než Bůh cokoli stvořil, idea každého možného tvora ještě před 
jeho stvořením již byla v mysli Boží. Tato idea v Bohu je tedy pravou podstatou každého 
možného tvora. Mimo trojjediného Boha nic neexistovalo ani nebylo nic stvořeno. 
 
Stvoření světa bylo věčně rozhodnuto od nejsvětější Trojice. Bůh, jenž je nekonečná plnost, 
veškerá dokonalost a nejvyšší blaženost v sobě samém, se mohl věčně obejít bez jiných bytostí. 
Nepřál si však zadržet tolik blaženosti sám pro sebe, a proto se rozhodl ze své nekonečné lásky 
projevit a rozšířit svou blaženost mimo sebe samého, aby i jiné bytosti mohly sdílet jeho 
nadbytek. Aby dokonal tento výbuch neuhasitelné sopky své přirozenosti a rozptýlil záři svého 
božství navenek, bylo nezbytné stvoření bytostí schopných sdílení skrytých pokladů jeho 
podstaty a beroucích z nich potěšení. 
 
Věčným rozhodnutím o stvoření světa Bůh nejjednodušším úkonem ustanovil: druhy bytostí 
majících být stvořeny, počet každého druhu, pořadí jejich stvoření a přesný okamžik, kdy se 
uskuteční stvoření každého z nich. Tedy v okamžiku stvoření světa všechno vyšlo z rukou 
Božích tak, jak bylo předem u Boha naplánováno. 
 
4.2 Stvoření světa se uskutečnilo v jednom jediném okamžiku, nikoli tedy v různých 
časových obdobích jako např. v několika dnech nebo hodinách nebo minutách apod. Počátkem 
Božího stvořitelského díla byl okamžik, v němž začal čas, a tedy první okamžik prvního 
přirozeného dne stvořitelského díla. Trojjediný Bůh stvořil v tento první okamžik společně 
s duší Ježíšovou a duší Mariinou všechny ostatní viditelné i neviditelné věci celého nezměrného 
vesmíru. Stvoření světa bylo prvním projevem neustálého stvořitelského díla Božího a rovněž 
prvním projevem božské Lásky v čase, totiž Ducha svatého, protože Bůh dal všemu tvorstvu 
bytí svým jedinečným a nejvíce milujícím božským Dechem. Všechno bylo stvořeno jediným 
úkonem celé nejsvětější Trojice. 
 
Nicméně v tomto prvním stvořitelském úkonu Božím byl tajemný řád. Dílo stvoření světa bylo 
uskutečněno v jednom jediném okamžiku, totiž v prvním okamžiku přirozeného času, ale ve 
shodě s řádem, v němž věci mající být stvořeny byly počaty (naplánovány) v božské mysli. 
Tento řád naplánovaný od Boha v sobě zahrnuje tajemně to, co v tomto prvním okamžiku bylo 
skutečně a opravdově rozděleno a co nemůže být pochopeno bez blaženého patření. Tudíž ve 
shodě s řádem, v němž Bůh počal (naplánoval) stvoření ve své božské mysli, tento první 
okamžik, v němž se uskutečnilo stvoření světa, byl okamžikem rozděleným ve tři jiné okamžiky 
čili ve tři odlišné a úměrné okamžiky; avšak podle měření času šlo o materiálně nedělitelný 
okamžik, jenž byl vskutku okamžikem jedním jediným. 
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V díle stvoření světa, jak bylo naplánováno a uspořádáno v božské mysli, první doba je doba 
stvoření duše Ježíšovy spojené se Slovem Božím, druhá doba je doba stvoření duše Mariiny a 
třetí doba je doba stvoření mystického zasnoubení duše Ježíšovy a duše Mariiny s plody jejich 
lásky, totiž se všemi stvořenými věcmi. Tyto tři doby jsou jedním jediným okamžikem, dílo 
stvoření světa v celém svém rozsahu bylo učiněno v tentýž čas. Tedy v díle stvoření světa 
nebyla duše Ježíšova ani na okamžik bez duše Mariiny sobě zasnoubené, a duše Mariina nebyla 
ani na okamžik bez duše Ježíšovy sobě zasnoubené, a obě duše nebyly ani na okamžik bez 
svých dětí, totiž beze všech stvořených věcí, a všechny stvořené věci nebyly ani na okamžik 
bez duše Ježíšovy a duše Mariiny, totiž bez svých rodičů. V díle stvoření světa vyšlo všechno 
ze stvořitelských rukou Všemohoucího v tentýž čas jako výbuch lásky v řádu naplánovaném od 
Boha. Ó první okamžiku stvoření, plný lásky Stvořitelovy, ty jsi nedělitelný v čase a dokonale 
uspořádaný v mysli Boží! Neboť celé stvořitelské dílo učinil Bůh v tentýž čas a podle svého 
tajemného řádu! 
4.3 Stvoření světa se uskutečnilo v řádu od věčnosti nařízeném od Boha. Stvoření světa se 
uskutečnilo v řádu věčně nařízeném od Boha. Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi, to je velkou 
vesmírnou kouli, která předtím neexistovala, neboť kromě Boha nebylo nic. Proto Duch svatý 
svým jediným milujícím dechem učinil všechno z ničeho pouhým svým přáním. Nebem a zemí 
stvořenými od Boha je třeba rozumět: nadpřirozené nebe (duši Ježíšovu spojenou se Slovem 
Božím) a nadpřirozenou zemi (duši Mariinu) a kromě toho všechny ostatní věci neviditelné i 
viditelné, které tvoří velkou vesmírnou kouli. 
 
Stvoření světa se tedy stalo v tomto řádu od věčnosti nařízeném: Bůh stvořil duši Ježíšovu, 
nástroj a vzor všech ostatních věcí; duše Ježíšova vydává jemný oheň, který obklopuje velkou 
vesmírnou kouli a který je odlišný od ohně, jak jej známe. Bůh stvořil duši Mariinu, 
spolunástroj a spoluvzor všech ostatních věcí následujících po ní; duše Mariina vydává jemnou 
vodu, která obklopuje velkou vesmírnou kouli a která je odlišná od vody, jak ji známe. Bůh 
stvořil všechna ostatní duchovní světla neboli anděly jako čiré duchy. Bůh stvořil hmotná 
světla, která zaplnila oblohu neboli vesmír: slunce, měsíc, oběžnice, hvězdy i jiná nebeská 
tělesa; a světlo dne bylo odděleno od tmy noci. Bůh stvořil také vodu, jak ji známe v mořích, 
jezerech, řekách a pramenech. Bůh stvořil různé druhy rostlin. Bůh stvořil různé druhy zvířat 
ve vodě, ve vzduchu a na zemi. Nakonec stvořil Bůh (prvního člověka), prvního muže a první 
ženu, a svěřil jim vládu nade všemi hmotnými věcmi. Bůh tedy stvořil všechno s velkou 
dokonalostí v jednom jediném a jedinečném okamžiku. 
 
4.4 Stvoření duše Ježíšovy a duše Mariiny. Bůh stvořil duši Ježíšovu spojenou s božským 
Slovem. Tato vznešená lidská duše Ježíšova byla učiněna k nejdokonalejšímu obrazu podle 
nejdokonalejší podoby Stvořitelovy, a tedy je nejdokonalejším obrazem Božím. Nadpřirozené 
nebe, jímž je duše Ježíšova, bylo stvořeno s nejvyšší plností milosti a blaženého patření, pročež 
Ježíšova důstojnost, dokonalost a krása nesmírně přesahuje důstojnost, dokonalost a krásu 
všech ostatních tvorů. Bůh stvořil duši Mariinu zasnoubenou s duší Ježíšovou. Tato vznešená 
lidská duše Mariina byla učiněna k nejdokonalejšímu obrazu podle nejdokonalejší podoby duše 
Ježíšovy, takže je po ní nejdokonalejším obrazem Božím. Nadpřirozená země, jíž je duše 
Mariina, byla stvořena s plností milosti a blaženého patření, pročež po duši Ježíšově nesmírně 
převyšuje všechny ostatní tvory. 
 
Duše Ježíšova v okamžiku svého stvoření byla nástrojem stvoření duše Mariiny a byla s ní 
zasnoubena; obě tyto duše sobě zasnoubené byly nástrojem stvoření všech ostatních věcí 
viditelných i neviditelných, jež stvořil Bůh v první okamžik prvního dne všeho stvoření. Toto 
láskyplné duchovní zasnoubení obou duší se pak stalo nejplodnějším v onom prvním 
stvořitelském úkonu Božím. Pro všechno stvoření duše Ježíšova byla Světlem, jež osvěcovalo 
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a prostupovalo všechno a jako nejmocnější Slunce šířící své nadpřirozené paprsky přijaté od 
Stvořitele zaplavovalo duši Mariinu, jež se stává nejzářivější Hvězdou jitřní, osvěcující svým 
mocným světlem anděly i ostatní stvořené bytosti. 
 
Duše Ježíšova a duše Mariina preexistovaly, byvše stvořeny dříve, než byla počata jejich těla, 
což trvalo déle než pět tisíc let. Duše Ježíšova spojená s božským Slovem byla bez těla od 
počátku stvoření až do okamžiku vtělení; podobně duše Mariina byla bez těla od počátku 
stvoření až do okamžiku neposkvrněného početí. 
 
Bůh stvořil duši Ježíšovu jako duši zcela kněžskou, protože nejvyšší a věčné kněžství Ježíšovo 
je podstatným spojením jeho duše s božským Slovem. Nejvyšší a věčné kněžství Ježíšovo je 
podle řádu Melchisedechova neboli božského Slova, protože druhá božská osoba učinila duši 
Ježíšovu účastníkem svého věčného kněžství mocí hypostatické unie (podstatného spojení). 
Bůh Otec při stvoření duše Ježíšovy jí slavnostně řekl: Ty jsi kněz na věky podle řádu 
Melchisedechova. Bůh stvořil duši Mariinu jako duši zcela spolukněžskou, protože 
spolukněžství Mariino je účastí na věčném kněžství Ježíšově mocí jedinečného zasnoubení její 
duše s duší Ježíšovou. Na kněžství duše Ježíšovy má podíl spolukněžství duše Mariiny od 
okamžiku jejího stvoření a mystického zasnoubení s duší Ježíšovou, neboť i ona dobrovolně 
přináší duchovní sebeoběť za hříchy budoucího lidského rodu. Duše Ježíšova a duše Mariina 
od prvního okamžiku svého stvoření se obětovaly věčnému Otci jako duchovní oběti za budoucí 
padlé lidstvo. Kněžství předchází oběť jako příčina účinek, a proto oběť předpokládá kněžství 
a je na něm závislá. Nejhlubším kořenenm, nejvlastnější podstatou a nejvznešenějším účelem 
kněžství je oslavení Boží. Poněvadž vnitřní sláva Boží spočívá v poznání a v lásce, patří věčné 
kněžství především Synu Božímu, jenž je Slávou Otcovou. Jeho kněžství je počátkem kněžství 
v pravém smyslu slova. Zároveň duše Ježíšova se stala od okamžiku svého stvoření a 
podstatného spojení se Synem Božím prvním stvořeným klanitelem Otcovým a předmětem 
veškerého jeho zalíbení, neboť byla stvořena a pomazána jako duše podstatně kněžská. Kromě 
oslavení Božího se jí dostalo ještě poslání prostředníka mezi Bohem a celým stvořením, a proto 
od okamžiku svého stvoření a podstatného spojení se Synem Božím vzdává Otci nejdokonalejší 
a nejkrásnější bohopoctu, která spočívá ve vděčné lásce, naprosté poslušnosti a dobrovolném 
přinášení tělesné sebeoběti za hříchy budoucího lidského rodu. Duše Ježíšova a duše Mariina 
se staly po pádu našich prvních rodičů do hříchu ihned podstatnými a nepostradatelnými 
nástroji díla spásy, protože se nabídly jako budoucí oběti na Kalvárii, předem uplatnivše zásluhy 
oběti na kříži ve prospěch padlého lidstva, navíc od prvního okamžiku svého stvoření už navždy 
vykonávají otcovství a mateřství nade všemi bytostmi a jsou světlem osvěcujícím celý Starý 
zákon. Tak vděčná láska, naprostá poslušnost a společná sebeoběť obou těchto duší od počátku 
nahradila neblahý nedostatek lásky a poslušnosti prvního lidského páru a tato mystická Golgota 
se stala obětí v nejvyšší míře příjemnou Bohu. Přece však postrádala záslužnou hodnotu až do 
té chvíle, než obě tyto duše toužící po smíru přijaly tělo, a tím byly schopny trpět a získávat 
zásluhy. Hříšný lidský rod nezůstal opuštěn bez pomoci, nýbrž přijímal nejhojnější užitky 
z nadpřirozených účinků mystického zasnoubení obou těchto duší, které vykonávaly nad 
mystickou Církví (neboli Církví prvotního času) i nad starozákonní Církví pravé, skutečné a 
plodné rodičovské právo, jak uvidíme později, až půjdeme po stopách jejich působení 
v dějinách lidu Božího. Učíme, že toto nepřerušené přinášení tělesné sebeoběti duše Ježíšovy a 
duchovní sebeoběti duše Mariiny by bylo bývalo více než dostačující pro uskutečnění díla 
vykoupení, avšak vůle Boží i vůle obou těchto duší, vůli Boží dokonale podrobená, si vroucně 
přály, aby obě duše přijaly lidské tělo a přinesly na Golgotě společnou oběť. Duše Mariina 
přijala lidské tělo jako první, protože byla určena k tomu, aby se stala Matkou budoucího 
Vykupitele. Duše Ježíšova pak přijala lidské tělo v nejčistším lůně Panny Marie působením 
Ducha svatého. Tak došlo k rozšíření podstatného spojení duše Ježíšovy s druhou božskou 
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osobou a k mystickému zasnoubení nejsvětějších Srdcí Ježíšova a Mariina. Učíme, že celý 
pozemský život Ježíšův a celý pozemský život Mariin byl stálým sebeobětováním, které 
předcházelo tělesné sebeoběti Ježíšově na kříži a duchovní sebeoběti Mariině pod křížem. To 
byl nejvyšší úkon kněžství Ježíšovy a spolukněžství Mariina, jehož následkem bylo podání 
dokonalého zadostiučinění Otci a vykoupení lidského rodu z jeho hříchů. Golgotská oběť se 
stala nevyčerpatelnou studnicí milosti plynoucí z předrahocenné Krve Ježíšovy. Tato milost je 
dále rozváděna a rozdělována pomocí mše svaté, která je nekrvavým opakováním, 
zpřítomňováním, připomínáním a přivlastňováním krvavé oběti Ježíšovy na kříži, aby Bůh byl 
oslavován a věřícím lidem, živým i zemřelým, se přivlastňovaly účinky golgotské oběti, totiž 
milost posvěcující, a tím i věčná spása. Oběť mše svaté je proto naprosto nutná pro věčnou 
spásu, neboť v ní se vytváří nejužší spojení mezi Bohem a člověkem, v ní se přivlastňují lidem 
plody golgotské oběti a bez ní by nemohl trvat svět, protože oběť mše svaté se stala po golgotské 
oběti Ježíšově a golgotské spoluoběti Mariině mystickým srdcem všeho stvoření. 
 
Pro lepší vysvětlení otázky preexistence duše Ježíšovy a duše Mariiny vkládáme doplňující 
text: 
 

1. Bůh napřed stvořil duši Ježíšovu, podstatně spojenou s druhou božskou osobou, totiž 
se  Synem Božím, a hned nato stvořil i duši Mariinu. Teprve potom byly stvořeny všechny 
ostatní věci. V Písmu sv. jsou obě tyto případně spojené duše nazývány stvořenou Moudrostí 
Boží, a to stvořenou podle lidské přirozenosti, kdežto nestvořenou Moudrostí Boží je nazýván 
sám Ježíš podle své božské přirozenosti. V knize Přísloví (8,22-31) čteme první text: 
8,22 Dominus possedit me in initio viarum suarum, 
 antequam quidquam faceret a principio. 
 (Pán měl mne na počátku cest svých,   // O´  Pán stvořil mne jako počátek cest 
svých 
 prve než byl co učinil od počátku.                     ku dílům svým. 
 
8,23 Ab aeterno ordinata sum 
 et ex antiquis, antequam terra fieret. 
 (Od věčnosti ustanovena jsem, 
 od věků pradávných, prve nežli země byla.) 
 
8,24 Nondum erant abyssi, 
 et ego jam concepta eram, 
 necdum fontes aquarum eruperant, 
 (Ještě nebylo moře, 
 a já jsem počata již byla, 
 aniž ještě prýštily prameny vod,) 
 
8,25 necdum montes gravi mole constiterant, 
 ante colles ego parturiebar: 
 (aniž ještě stály hory s obrovskou tíží svou, 
 před pahorky já zrozena jsem byla;) 
 
8,26 adhuc terram non fecerat et flumina 
 et cardines orbis terrae. 
 (dokud (Bůh) ještě nebyl učinil zemi, ani řeky, 
 ani točny okruhu zemského.) 
8,27 Quando praeparabat caelos aderam, 
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 quando certa lege et gyro vallabat abyssos, 
 (Nebesa když zakládal, byla jsem přitom, 
 zákon když dával, aby obloha hradila vody,) 
 
8,28 quando aethera firmabat sursum, 
 et librabat fontes aquarum, 
 (sílu když vkládal do mračen ve výšinách 
 a vydatnost pramenům vod když odměřoval,) 
 
8,29 quando circumdabat mari terminum suum 
 et legem ponebat aquis, ne transirent fines suos, 
 quando appendebat fundamenta terrae, 
 (moři když do kruhu hranice vymezoval 
 a zákon když stanovil vodám, aby nepřešly meze své, 
 a základy země když odvažoval,) 
 
8,30 cum eo eram cuncta componens 
 et delectabar per singulos dies 
 ludens coram eo, omni tempore 
 (s ním jsem byla všechno pořádajíc, 
 kochala jsem se rozkoší každého dne, 
 hrála jsem si před ním, každého času) 
 
8,31 ludens in orbe terrarum, 
 et deliciae meae esse cum filiis hominum. 
 (hrála jsem si na okruhu zemském, 
 potěšení majíc býti s lidskými syny.)  
 
 Verš 22. zní podle řeckého textu takto: "Pán stvořil mne jako začátek cest svých 
ku  dílům svým," což se významně doplňuje s textem latinským: "Pán měl mne na začátku cest 
svých, dříve než co byl učinil od počátku." Tento verš nás uvádí zpět na začátek stvoření a mluví 
o duši Ježíšově, která je prvním dílem Stvořitelovým navenek ("ad extra"), prvotinou veškerého 
následujícího stvořitelského díla Božího i Prostředníkem mezi Stvořitelem a veškerým ostatním 
tvorstvem, neboť v okamžiku svého stvoření byla podstatně spojena se  Synem Božím, což je 
v biblickém textu vyjádřeno slovem "měl". 
 
 Následující verše 23.-26. se vztahují na stvoření duše Mariiny. Ta byla stvořena hned po 
duši Ježíšově a byla s ní případně spojena, a to předtím, než bylo stvořeno veškeré ostatní 
tvorstvo. Stala se tak Prostřednicí mezi duší Ježíšovou a veškerým ostatním tvorstvem. Všech 
milostí se nám totiž dostává skrze Pannu Marii. Nechceme sice říci, že Bůh nemůže, ale chceme 
říci, že Bůh nechce udělovat milosti bez  jejího prostřednictví. Jako Ježíš je Prostředníkem 
milosti skrze své zásluhy, tak i Maria je Prostřednicí milosti skrze své přímluvy. Ona nám u 
Boha všechno vymůže pro zásluhy Ježíšovy, a tak se nám všeho dostává jedině jejím 
prostřednictvím. 
 
 Konečně verše 27.-31. doplňují všechny předcházející verše a vztahují se na obě spojené 
duše Ježíšovu a Mariinu a na jejich součinnost při stvořitelském díle Božím. Verš 27. slovem 
nebesa naznačuje také stvoření neviditelných andělů, celý text se však týká hlavně stvoření 
viditelného světa. Zvláště verš 31. krásně popisuje láskyplné soužití duší Ježíšovy a Mariiny s 
našimi prvními rodiči v ráji. 
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2.  Druhý text čteme v knize Sirachovcově (24,1-31): 

 
24,1 Sapientia laudabit animam suam 
 et in Deo honorabitur 
 et in medio populi sui gloriabitur 
 (Moudrost bude chválit svou duši 
 a v Bohu bude poctěna 
 a v lidu svém bude oslavena) 
 
24,2 et in ecclesiis Altissimi aperiet os suum 
 et in conspectu virtutis illius gloriabitur 
 (a ve shromážděních Nejvyššího otevře svá ústa 
 a před jeho zástupy promluví) 
 
24,3 et in medio populi sui exaltabitur 
 et in plenitudine sancta admirabitur 
 (a bude uprostřed svého lidu vyvyšována 
 a přede všemi svatými bude obdivována) 
 
24,4 et in multitudine electorum habebit laudem 
 et inter benedictos benedicetur dicens: 
 (a v množství vyvolených se jí dostane chvály 
 a mezi požehnanými bude požehnána říkajíc:) 
 
24,5 Ego ex ore Altissimi prodivi, 
 primogenita ante omnem creaturam; 
 (Já z úst Nejvyššího jsem vyšla, 
 prvorozená před kterýmkoli tvorem;) 
 
24,6 ego feci in caelis ut oriretur lumen indeficiens 
 et sicut nebula texi omnem terram. 
 (já jsem učinila na nebi, aby vzešlo světlo neskonalé, 
 a jako mlha přikryla jsem všechnu zemi.) 
 
24,7 Ego in altissimis habitavi, 
 et thronus meus in columna nubis. 
 (Já jsem na výsostech přebývala 
 a můj trůn byl na sloupě oblakovém.) 
 
24,8 Gyrum caeli circuivi sola 
 et profundum abyssi penetravi, 
 in fluctibus maris ambulavi 
 (Okruh nebe sama jsem obešla 
 i hlubinu propasti jsem pronikla, 
 schodila jsem vlny mořské,) 
 
24, 9 et in omni terra steti 
 et in omni populo 
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 (na každém místě země jsem stála 
 a ve všem lidu) 
 
24,10 et in omni gente primatum habui 
 (i v každém národě jsem vládla) 
 
24,11 et omnium excellentium et humilium corda virtute calcavi 
 et in his omnibus requiem quaesivi 
 et in hereditate Domini morabor. 
 (a srdce všech vysokých i nízkých mocně jsem deptala 
 a u těch všech jsem hledala stálé bydliště, 
 kde, v kterém údělu Páně bych mohla přebývat.) 
 
24,12 Tunc praecepit et dixit mihi Creator omnium, 
 et qui creavit me requievit in tabernaculo meo 
 (Tehdy mi vykázal Tvůrce vesmíru stánek 
 a můj Původce mne usadil v něm) 
 
 
24,13 et dixit mihi: In Iacob inhabita 
 et in Israël hereditare et in electis meis mitte radices. 
 (a řekl mi: V Jakubovi přebývej, 
 v Izraeli dědičný měj úděl a v mých vyvolených kořeny zapusť.) 
 
24,14 Ab initio et ante saecula creata sum 
 et usque ad futurum saeculum non desinam 
 et in habitatione sancta coram ipso ministravi. 
 (Od počátku, před věky jsem stvořena, 
 na věky pak býti nepřestanu 
 a ve svatostánku před ním službu jsem konala,) 
 
24,15 Et in Sion firmata sum 
 et in civitate sanctificata similiter requievi, 
 et in Jerusalem potestas mea. 
 (a tak na Siónu jsem byla ubytována 
 a ve městě svatém taktéž jsem se usadila 
 a v Jeruzalémě je moje vláda.) 
 
24,16 Et radicavi in populo honorificato, 
 et in parte Dei mei hereditas illius, 
 et in plenitudine sanctorum detentio mea. 
 (A v národ slavný jsem se vkořenila, 
 v úděl Boha mého, v dědictví jeho, 
 a mezi zástupy svatých se zdržuji.) 
 
24,17 Quasi cedrus exaltata sum in Libano 
 et quasi cupressus in monte Sion, 
 (Jak cedr na Libanu jsem vyvýšena 
 a jako cypřiš na Hermonské hoře,) 
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24,18 quasi palma exaltata sum in Cades 
 et quasi plantatio rosae in Iericho, 
 (jako palma v Engaddi jsem vyvýšena 
 a jako růže štěpovaná v Jerichu,) 
 
24,19 quasi oliva speciosa in campis 
 et quasi platanus exaltata sum iuxta aquam in plateis, 
 (jako spanilá oliva na rovinách 
 a jako javor tam, kudy vody se berou,) 
 
24,20 sicut cinnamonum et balsamum aromatizans odorem dedi, 
 quasi myrrha electa dedi suavitatem odoris; 
 (jako skořice a jako vonný balzám voním, 
 jako myrha výborná líbeznou vůni vydávám;) 
 
24,21 et quasi storax et galbanus et ungula et gutta 
 et quasi libanus non incisus vaporavi habitationem meam, 
 et quasi balsamum non mixtum odor meus. 
 (a jako storax a galban a ungula a gutta 
 a jako kadidlem samotokým napustila jsem vůní svůj příbytek 
 a jako balzám nemíšený je má vůně.) 
 
24,22 Ego quasi terebinthus extendi ramos meos, 
 et rami mei honoris et gratiae. 
 (Já jako terebint rozkládám své ratolesti 
 a moje ratolesti jsou nádherné a vnadné.) 
 
24,23 Ego quasi vitis fructificavi suavitatem odoris, 
 et flores mei fructus honoris et honestatis. 
 (Já jako kmen vinný raším libovonně 
 a z květů mých jsou plody skvostné a přebohaté.) 
 
24,24 Ego mater pulchrae dilectionis et timoris et agnitionis et sanctae spei. 
 (Já jsem matka krásného milování a bázně a poznání a svaté naděje.) 
 
24,25 In me gratia omnis viae et veritatis, 
 in me omnis spes vitae et virtutis. 
 (Ve mně je všechna milost k životu pravdy, 

ve mně je všechna naděje v život ctnosti.) 
 
24,26 Transite ad me, omnes qui concupiscitis me, 
 et a generationibus meis implemini; 
 (Přistupte ke mně všichni, kdo po mně toužíte, 
 abyste se nasytili mými plody;) 
 
24,27 spiritus enim meus super mel dulcis, 
 et hereditas mea super mel et favum. 
 (neboť myslet na mne je sladší než med 
 a mít mne za dědičný podíl převyšuje plástev.) 
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24,28 Memoria mea in generationes saeculorum. 
 (Moje památka bude trvat až do posledních pokolení.) 
 
24,29 Qui edunt me adhuc esurient, 
 et qui bibunt me adhuc sitient. 
 (Kdo mne jedí, budou ještě po mně lačnět, 
 a kdo mne pijí, budou ještě po mně žíznit.) 
 
24,30 Qui audit me non confundetur, 
 et qui operantur in me non peccabunt; 
 (Kdo mne poslouchá, nebude zahanben, 
 a kdo se mnou zabývají, nebudou hřešit.) 
 
24,31 qui elucidant me vitam aeternam habebunt.  
 (a kdo mne zvěstují, budou mít život věčný.) 
  
 Rovněž druhý text obsahuje učení o stvoření a preexistenci duše Ježíšovy a duše 
Mariiny. Verše 1.-11.  popisují stvoření a přednost duše Ježíšovy přede všemi ostatními tvory. 
Nejsvětější Trojice chválí své první a milované dílo, stvořenou Moudrost, totiž duši Ježíšovu, 
která byla podstatně spojena s druhou božskou osobou, totiž Synem Božím, nestvořenou 
Moudrostí, a která se stala nástrojem stvoření všech ostatních věcí. Duše Ježíšova přebývala 
v nebesích, jejím trůnem se stala duše Mariina, působila mezi lidstvem a zjevovala svou moc a 
lásku, aby tak byl oslaven Bůh. Verše 12.-13. popisují stvoření duše Mariiny bezprostředně po 
stvoření duše Ježíšovy a skrze duši Ježíšovu a také mystické zasnoubení obou duší, jímž se duše 
Mariina stala svatostánkem nejsvětější Trojice. Verš 14. vyjadřuje stvoření duše Ježíšovy a její 
mystické zasnoubení s duší Mariinou jiným způsobem. Verše 15.-23. popisují přednosti obou 
duší, Ježíšovy i Mariiny. Velice krásně verš 23. mluví o vinném keři, jehož kmenem jsou obě 
spojené duše a tento kmen nese a živí všechny ostatní duše. Verše 24.-31. popisují mateřské 
poslání Mariino. 
 
 3. Třetí text čteme na začátku knihy Sirachovcovy (1,1-10): 
1,1 Omnis sapientia a Domino Deo est 
 et cum illo fuit semper, et est ante aevum. 
 (Všeliká moudrost je od Pána 
 a s ním byla vždycky i před věky.) 
 
1,2 Harenam maris et pluviae guttas et dies saeculi quis dinumeravit? 
 Altitudinem caeli et latitudinem terrae et profundum abyssi quis dimensus est? 
 (Písek moří a krůpěje deště a dny věků kdo může sečíst? 
 Vysokost nebe a širokost země a hlubokost propasti kdo může změřit?) 
 
1,3 Sapientiam Dei praecedentem omnia quis investigavit? 
 (Moudrost Boží, jež předchází všechny věci, kdo může vystihnout?) 
 
1,4 Prior omnium creata est sapientia, 
 et intellectus prudentiae ab aevo. 
 (Přede všemi věcmi stvořena je moudrost 
 a důmyslný rozum od věků.) 
 
1,5 Fons sapientiae verbum Dei in excelsis, 
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 et ingressus illius mandata aeterna. 
 (Pramen moudrosti je slovo Boží na výsostech 
 a její cesty jsou přikázání věčná.) 
 
1,6 Radix sapientiae cui revelata est? 
 et astutias illius quis agnovit? 
 (Kořen moudrosti komu byl odhalen? 
 A její bystré úradky kdo poznal?) 
 
1,7 Disciplina sapientiae cui revelata est et manifestata? 
 et multiplicationem ingressus illius quis intellexit? 
 (Znalost moudrosti komu byla zjevena a komu ukázána? 
 A množství jejích cest kdo poznal?) 
 
1,8 Unus est Altissimus, Creator omnipotens et Rex potens et Metuendus nimis, 
 sedens super thronum illius et dominans, Deus. 
 (Jeden je Nejvyšší, všemohoucí Stvořitel a mocný Král a bázeň vzbuzující Pán, 
 jenž sedí na svém trůnu a vládne všemu.) 
 
1,9 Ipse creavit illam in Spiritu sancto et vidit et dinumeravit et mensus est. 
 (On ji stvořil v Duchu svatém, viděl i zčetl i změřil ji.) 
 
1,10 Et effudit illam super omnia opera sua et super omnem carnem secundum datum 
suum 
 et praebuit illam diligentibus se. 
 (On ji vylil na všechna díla svá a na každé tělo podle svého daru 
 a dal ji zvláště těm, kdo jej milují.) 
 
 Třetí text obsahuje nauku o preexistenci duše Ježíšovy a duše Mariiny přede všemi 
věcmi. V Ježíši je rozlišena Moudrost stvořená (lidská duše Ježíšova) a Moudrost nestvořená 
(Syn Boží, druhá božská osoba). Verš 1. jasně říká, že od věčnosti je u Boha nestvořená 
Moudrost, totiž věčné Slovo, Syn Boží, druhá božská osoba. Verš 2. a 3. ukazuje na to, že 
božskou Moudrost nikdo nemůže vystihnout. Verš 4. oznamuje stvoření duše Ježíšovy, stvořené 
Moudrosti; výraz od věků znamená od počátku stvoření až na věky. Verš 5. poukazuje na 
podivuhodné spojení stvořené Moudrosti s nestvořenou Moudrostí, totiž na podstatné spojení 
druhé božské osoby s lidskou duší Ježíšovou. Pramenem stvořené Moudrosti je nestvořená 
Moudrost, která jí dává život a jejíž přikázání jsou věčná (srov. Mt 19,17). Verš 6.-8. se týká 
nestvořené Moudrosti. Verš 9. vykládá způsob, jakým byla duše Ježíšova stvořena od Boha a 
jak ji Bůh pozoroval jako svůj dokonalý obraz a jako vzor veškerého stvořitelského díla. Verš 
10. mluví o tom, že všechny stvořené věci nesou pečeť duše Ježíšovy a že Bůh své tvory 
obdarovává v různé míře, přičemž největším darem je vnitřní přebývání duše Ježíšovy v těch, 
kdo milují Boha. Preexistence duše Mariiny je naznačena ve verších 6.-7., neboť Maria je 
jediným tvorem, který od okamžiku svého stvoření zná všechna tajemství stvořené Moudrosti, 
totiž duše Ježíšovy, a který od počátku zná a plní vůli Boží. Ona je pro nás vzorem a cestou, jak 
poznat tajemství duše Ježíšovy, ona je s duší Ježíšovou od počátku spojena tajemným 
zasnoubením a ona v poznání převyšuje všechny ostatní tvory. 
 
 4. Další důkazy o preexistenci duše Ježíšovy nacházíme v novozákonních textech. 
Pokračujeme čtvrtým textem (J 3,13), v němž sám Ježíš o sobě říká: „Nikdo nevstoupil na 
nebesa, jedině ten, který sestoupil s nebes, Syn člověka, jenž je v nebesích.“ (Et nemo 
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ascendit in caelum, nisi qui descendit de caelo, Filius hominis, qui est in caelo.) Výraz „Syn 
člověka“ se vztahuje na Ježíšovu duši, která má lidskou přirozenost a je nutně určena k tomu, 
aby se dříve či později spojila s tělem, a tak je oživovala. Naopak tento výraz se nikdy nemůže 
vztahovat na Ježíšovu božskou přirozenost bez jeho přirozenosti lidské. Výraz „nikdo 
nevstoupil na nebesa, jedině ten, který sestoupil s nebes“ se vztahuje na okamžik stvoření 
Ježíšovy duše přede všemi věcmi, která se na nebesích podstatně spojila s druhou božskou 
osobou a poté sestoupila s nebes v okamžiku svého vtělení, kdy přijala tělo v nejčistším lůně 
Panny Marie. Výraz „jenž je v nebesích“ znamená, že Ježíšova duše stále patří na slávu Otcovu 
a mocí podstatného spojení s druhou božskou osobou trvá toto blažené patření nepřetržitě a 
nikdy nebylo přerušeno. Během devíti měsíců v nejčistším lůně Panny Marie blažené patření 
bylo v celé Ježíšově duši a během jeho pozemského života pak bylo jen v nejvyšší části duše, 
aby Ježíš mohl trpět, a to s výjimkou několika okamžiků, jako bylo např. Ježíšovo proměnění 
na hoře Tábor. 
 
 5. Velice důležitý důkaz nacházíme v pátém textu (J 6,63), kde Ježíš sám o sobě říká: 
„Co až uvidíte Syna člověka vystupovat tam, kde byl dříve?“ (Si ergo videritis Filium 
hominis ascendentem ubi erat prius?) Tato slova se nevztahují na Syna Božího, nýbrž na lidskou 
duši Ježíšovu, která existovala a byla podstatně spojena se Synem Božím dříve, než se vtělila. 
Ježíš tímto výrokem myslí své budoucí nanebevstoupení. Ježíšova lidská přirozenost podle duše 
mocí podstatného spojení se Synem Božím se od počátku nacházela v oslaveném stavu a těšila 
se blaženému patření na Boha; od okamžiku vtělení (početí) se v oslaveném stavu nacházelo i 
Ježíšovo tělo. Od okamžiku porodu Ježíš skrýval svůj oslavený stav po většinu svého 
pozemského života. Sv. Pavel o tom říká: „Ačkoli způsobem bytí byl roven Bohu, přece na své 
rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil, když vzal na sebe způsob služebníka a stal se jedním 
z lidí“ (Fp 2,7). Rovněž se vzdal blaženého patření v nižší části své duše a ponechal si je pouze 
v její vyšší části, a tak se mohl zároveň těšit blaženému patření na Boha a zároveň trpět. Jenom 
několikrát zjevil svou slávu, např. při proměnění na hoře Tábor. V okamžiku Ježíšovy smrti na 
kříži se jeho duše oddělila od jeho těla a znovu se těšila blaženému patření na Boha i ve své 
nižší části, jako tomu bylo před porodem. V okamžiku Ježíšova vzkříšení přešlo do oslaveného 
stavu i jeho tělo, třebaže v některých případech pozemského zjevení Ježíš svůj oslavený stav 
skryl úplně nebo částečně až do okamžiku svého nanebevstoupení. Ve světle těchto pravd 
rozumíme Ježíšovým slovům, když říká: „A nyní ty, Otče, oslav mne svou slávou, kterou jsem 
měl u tebe, dříve než byl svět“ (J 17,5). A na jiném místě: „Což neměl Mesiáš to vše vytrpět, a 
tak vejít do své slávy?“ (L 24,26). 
 
 6. Další důkaz nacházíme v šestém textu (J 6,38): „Neboť jsem sestoupil z nebe, ne 
abych činil vůli svou, ale abych činil vůli toho, který mne poslal.“ (Quia descendi de caelo 
non ut faciam voluntatem meam, sed voluntatem ejus qui misit me.) V tomto výroku je jasně 
patrný rozdíl mezi božskou vůlí nebeského Otce a lidskou vůlí Ježíše. A poněvadž tři božské 
osoby mají jen jednu vůli, Ježíš měl před svým vtělením kromě božské vůle podle své božské 
přirozenosti ještě lidskou vůli podle své lidské přirozenosti, která je jeho božské vůli podřízena. 
Z toho plyne, že měl také lidskou duši ještě před svým vtělením. 
 
 7. Několik důležitých důkazů obsahuje také prolog evangelia podle sv. Jana, náš sedmý 
text (J 1,1-14). Vyložíme nyní tento text po částech. „Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u 
Boha, to Slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha.“ (J 1,1-2; In principio erat Verbum, et 
Verbum erat apud Deum, et Deus erat Verbum. Hoc erat in principio apud Deum.) Na počátku 
bylo Slovo, to znamená, že druhá božská osoba je věčná a na počátku času zde již byla. To 
Slovo bylo u Boha, to znamená, že druhá božská osoba je rozdílná od Otce i od Ducha svatého. 
To Slovo bylo Bůh, to znamená, že druhá božská osoba má božskou podstatu a je rovna Otci i 
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Duchu svatému. To bylo na počátku u Boha, to znamená, že Jan znovu potvrzuje věčnost 
druhé božské osoby. Poněvadž Jan chtěl v prologu evangelia vyložit nauku o Kristu, začal tím, 
že jasně prohlásil Krista za věčné Slovo, jež na počátku času zde již bylo, přičemž použil výrazu 
„na počátku“ podobně, jako Mojžíš ve zprávě o stvoření, a tak je zároveň uvedl do souvislosti 
s počátkem stvořitelského díla. Věčné Slovo zde již bylo nejen proto, že je druhou božskou 
osobou a je věčné, ale i proto, že se na počátku podstatně spojilo s lidskou duší Ježíšovou, která 
byla stvořena jako první. 
„Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic. Co v něm povstalo, byl život a ten 
život byl světlo lidí“ (J 1,3-4; Omnia per ipsum facta sunt, et sine ipso factum est nihil. Quod 
factum est in ipso, vita erat, et vita erat lux hominum). U těchto dvou veršů je třeba dávat dobrý 
pozor na interpunkci, aby odpovídala jejich správnému smyslu. Za prvé tato slova vyjadřují 
stvořitelskou všemohoucnost věčného Slova, za druhé vyjadřují, že duše Ježíšova s věčným 
Slovem podstatně spojená byla podstatným a prvním nástrojem díla stvoření a za třetí vyjadřují, 
že po lidské duši Ježíšově byla stvořena duše Mariina a poté všechno ostatní tvorstvo. Všechno 
povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, to znamená, že věčné Slovo mělo podíl na 
stvořitelském díle celé nejsvětější Trojice, neboť Otec koná všechno skrze Syna v Duchu 
svatém. Co v něm povstalo, to znamená, co v něm bylo stvořeno na počátku času, totiž lidská 
duše Ježíšova, která byla stvořena na počátku času jako první přede všemi věcmi a podstatně se 
spojila s druhou božskou osobou. Byl život, to znamená, že duše Ježíšova je podstatným a 
oživujícím prvkem jeho lidské přirozenosti a že byla stvořena jako úplně první tvor. A ten život 
byl světlo lidí, to znamená, že Kristus, jenž sám o sobě říká, že je „ta cesta, pravda i život“ (J 
14,6) a že je „světlo světa“ (J 8,12), se stal podle své lidské přirozenosti prostřednickou příčinou 
našeho přirozeného života i přímou příčinou našeho nadpřirozeného života. Těmito slovy se 
potvrzují slova předcházející a učení o tom, že duše Ježíšova byla od počátku světlem života 
celého lidského rodu. Je třeba si povšimnout rozdílu! Slova 3. verše „Všechno povstalo skrze 
ně a bez něho nepovstalo nic“ označují stvořitelskou všemohoucnost Boží a slova 4. verše „Co 
v něm povstalo, byl život a ten život byl světlo lidí“ označují stvoření duše Ježíšovy jako 
prvotiny všeho stvoření a jako prvního nástroje veškerého dalšího stvořitelského díla Božího. 
 
Šestý text pokračuje slovy: „A to světlo ve tmě svítí a tma je nepřijala“ (J 1,5; Et lux in 
tenebris lucet, et tenebrae eam non comprehenderunt). Tím se myslí činnost duše Ježíšovy po 
pádu prvního lidského páru do hříchu, kdy začíná pravdu a právo zatemňovat lež, nevědomost 
a hřích. Přesto v každé době svítilo světlo pravdy a v každé době žili lidé, kteří věřili v Boha a 
zachovávali jeho přikázání, třebaže daleko více bylo těch, kdo tvrdošíjně odmítali kázání 
proroků. Příkladem zbožných lidí jsou např. první mučedník Ábel, Noe a jeho rodina, Mojžíš a 
věrní Izraelité nebo kajícní obyvatelé města Ninive, jimž kázal Jonáš. 
 
V 6.-9. verši je řeč o sv. Janu Křtiteli, jenž byl Ježíšovým předchůdcem, a o jeho úloze: „Od 
Boha byl poslán člověk, jménem Jan. Ten přišel proto, aby vydal svědectví o tom světle, 
aby všichni uvěřili skrze něho. On sám nebyl tím světlem, ale přišel, aby o tom světle vydal 
svědectví. Bylo tu pravé světlo, které osvěcuje každého člověka, přicházejícího na svět“ (J 
1,6-9; Fuit homo missus a Deo, cui nomen erat Johannes. Hic venit in testimonium, ut 
testimonium perhiberet de lumine, ut omnes crederent per illum. Non erat ille lux, sed ut 
testimonium perhiberet de lumine. Erat lux vera, quae illuminat omnem hominem venientem in 
hunc mundum). Tato slova se shodují s tím, co Jan Křtitel říkal sám o sobě, neboť vyznal, že 
on není ten zaslíbený Mesiáš, ale přišel, aby o něm vydával svědectví. 
 
Evangelista v textu zachovává určitý časový pořádek, neboť hned poté, co promluvil o úloze 
Předchůdcově, nám představuje vtělené Slovo, to znamená Syna Božího, který sestoupil s nebe 
a přijal lidskou přirozenost, aby vykonal dílo spásy: „Na světě byl a svět povstal skrze něho, 
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ale svět ho nepoznal. Přišel do svého vlastního, ale jeho vlastní jej nepřijali“ (J 1,10-11; In 
mundo erat, et mundus per ipsum factus est, et mundus eum non cognovit. In propria venit, et 
sui eum non receperunt). Znovu se zmiňuje o podílu věčného Slova na stvořitelském díle celé 
nejsvětější Trojice, když říká, že svět povstal skrze něho. On je tedy pravým Pánem celého světa 
nejen jako Bůh, ale i jako člověk, neboť všechny věci stvořil s Otcem i Synem jako pravý Bůh, 
jenž byl podstatně spojen s lidskou duší Ježíšovou, která se tak stala nástrojem díla stvoření. 
Slovy přišel do svého vlastního, ale jeho vlastní jej nepřijali, se vyjadřuje zvláštní láska Boží 
k vyvolenému národu, jemuž měl zaslíbený Mesiáš kázat evangelium osobně a jako prvnímu 
ze všech národů světa, avšak vyvolený národ jej ve své většině nepřijal a oplatil mu 
nejčernějším nevděkem, když žádal jeho smrt na kříži. 
 
Následující verše mluví o té části vyvoleného národa, která přijala Ježíše Krista jako Mesiáše a 
jeho učení jako učení Mesiáše, a také o všech lidech dobré vůle z pohanských národů, kteří 
uvěřili kázání apoštolů a jejich nástupců a také přijali Ježíše Krista a jeho učení: „Těm pak, 
kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi. Ti se nenarodili z krve 
ani z vůle těla ani z vůle muže, nýbrž narodili se z Boha.“ (J 1,12-13; Quotquot autem 
receperunt eum, dedit eis potestatem filios Dei fieri, his qui credunt in nomine ejus, qui non ex 
sanguinibus, neque ex voluntate carnis neque ex voluntate viri, sed ex Deo nati sunt). Ti obojí 
skrze křest se stali Božími dětmi, neboť získali vnitřní přebývání Ducha svatého ve své duši a 
stali se údy mystického Těla Kristova, to znamená jeho Církve. 
 
Poslední verš prologu evangelia podle sv. Jana shrnuje celý obsah prologu: „A Slovo se stalo 
tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce 
jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.“ (J 1,14; Et Verbum caro factum est et habitavit in 
nobis; et vidimus gloriam ejus, gloriam quasi unigeniti a Patre, plenum gratiae et veritatis). Učí 
preexistenci duše Ježíšovy, od počátku podstatně spojené s druhou božskou osobou, totiž se 
Synem Božím. Není tam řečeno, že Slovo se stalo člověkem, nýbrž stalo se tělem, protože po 
andělském zvěstování přijalo jen lidské tělo z masa a krve. Slovy „přebývalo mezi námi“ se 
vyjadřují nejen léta pozemského putování Ježíše Krista a jeho fyzická přítomnost na zemi, ale 
i jeho přítomnost v duši, která je ve stavu milosti. Kde je přítomna jedna božská osoba, tam jsou 
přítomny i ostatní dvě na základě konkomitance. A slovy „spatřili jsme jeho slávu“ se vyjadřují 
známky jeho božského původu, totiž svatost jeho života, moudrost jeho učení, zázraky jeho 
moci, jeho podivuhodné proměnění, jeho slavné vzkříšení a nanebevstoupení i seslání Ducha 
svatého a podivuhodné účinky jeho vykupitelského díla ve znovuzrozených duších. Toto 
všechno apoštol Jan dosvědčuje jako očitý svědek, a nejen on, ale i ostatní apoštolové a učedníci 
Páně i jeho současníci. 
 

8. Další důkaz o preexistenci duše Ježíšovy obsahuje osmý text, jenž v sobě shrnuje 
dvojí svědectví Jana Křtitele během proměnění Ježíše Krista: „Jan o něm vydával svědectví a 
volal: To je ten, o němž jsem řekl: Přichází za mnou, ale je větší, protože byl učiněn dříve 
než já“ (J 1,15; Johannes testimonium perhibet de ipso et clamat dicens: His erat quem dixi: 
Qui post me venturus est ante me factus est, quia prior me erat). A na jiném místě: „Druhého 
dne Jan spatřil Ježíše, jak jde k němu, a řekl: Hle, Beránek Boží, jenž snímá hřích světa. 
To je ten, o němž jsem řekl: Za mnou přichází ten muž, který je větší, neboť byl učiněn 
dříve než já“ (J 1,29-30; Altera die vidit Johannes Jesum venientem ad se et ait: Ecce Agnus 
Dei, ecce qui tollit peccatum mundi. Hic est de quo dixi: Post me venit vir, qui ante me factus 
est, quia prior me erat). Ačkoli Pán Ježíš byl počat šest měsíců po Janu Křtiteli (srov. L 1,36), 
přesto byl učiněn dříve než Jan Křtitel. Biblický text obsahuje jasný výraz factus est: to se 
nemůže vztahovat na jeho božskou přirozenost, která je nestvořená čili neučiněná, nýbrž jedině 
na jeho lidskou přirozenost, a to na jeho lidskou duši. Překladatelé biblického textu neznají tuto 



 46 

pravdu, a proto jednoduše výraz „byl učiněn“ nahrazují výrazem „byl“, a tak slovo 
„factus“ z textu vynechávají, protože si s ním nevědí rady. Podobný text nacházíme ještě na 
jiném místě: „Ježíš jim řekl: Amen, amen, pravím vám, dříve než se Abraham narodil, já 
jsem“ (J 8,58; Dixit eis Jesus: Amen, amen, dico vobis, antequam Abraham fieret, ego sum; 
řecky: Eipen autois Jésús: Amén, amén legó hymín, prin  Abraam genesthai, egó eimi). 

 
9. Učení o preexistenci duše Ježíšovy, od počátku podstatně spojené s druhou božskou 

osobou, totiž se Synem Božím, nacházíme i v listech apoštolů. Devátý text vybíráme z listu 
apoštola Pavla Kolossanům: „On je obraz Boha neviditelného, prvorozený všeho stvoření, 
neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi, svět viditelný i neviditelný, jak 
nebeské trůny, tak i panstva, knížectva a mocnosti, a všechno je stvořeno skrze něho a pro 
něho. On předchází všechno, v něm všechno spočívá, on je hlavou těla, totiž Církve. On je 
počátek, prvorozený z mrtvých, takže je to on, jenž má prvenství ve všem. Plnost sama se 
rozhodla v něm přebývat, aby skrze něho a v něm bylo smířeno všechno, co je, jak na 
zemi, tak i v nebesích, protože smíření přinesla jeho krev na kříži“ (Ko 1,15-20; Qui est 
imago Dei, primogenitus omnis creaturae; quoniam in ipso condita sunt universa in caelis et in 
terra, visibilia et invisibilia, sive throni sive dominationes sive principatus sive potestates: 
omnia per ipsum et in ipso creata sunt; et ipse est ante omnes, et omnia in ipso constant. Et ipse 
est caput corporis Ecclesiae, qui est principium, primogenitus ex mortuis, ut sit in omnibus ipse 
primatum tenens; quia in ipso complacuit omnem plenitudinem inhabitare, et per eum 
reconciliare omnia in ipsum, pacificans per sanguinem crucis ejus sive quae in terris sive quae 
in caelis sunt). V tomto textu apoštol Pavel odkrývá pravé naleziště těch nejvznešenějších nauk 
o lidství Ježíše Krista, neboť zde je stručně shrnuta celá christologie. Slovy „on je obraz Boha 
neviditelného“ apoštol vyjadřuje dvojí skutečnost: Ježíšova duše je první a nejvyšší obraz Boží 
ad extra (navenek), má plnost milosti a svatosti se zřetelem na podstatné spojení (hypostatickou 
unii) se Synem Božím, a třebaže přirozeným způsobem je neviditelná, zjevovala se ve Starém 
zákoně v různých podobách a při jejím vtělení přešla její plnost milosti a svatosti také na 
Ježíšovo tělo. Proto Ježíš řekl: „Kdo vidí mne, vidí Otce“ (J 14,9). Slovy „prvorozený všeho 
stvoření“ označuje apoštol Ježíše za prvního tvora, který vyšel z ruky Boží. Toto prvenství se 
nemůže vztahovat na Ježíšovu božskou přirozenost, protože Bůh je nestvořený a věčný, nýbrž 
jasně se vztahuje na jeho lidskou přirozenost podle duše, neboť Ježíšovo tělo bylo počato až 
5.199 let po stvoření světa. Slova „v něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi, svět 
viditelný i neviditelný, jak nebeské trůny, tak i panstva, knížectva a mocnosti, a všechno 
je stvořeno skrze něho a pro něho“ popisují důvod, proč byla Ježíšova duše stvořena přede 
všemi věcmi a podstatně spojena s druhou božskou osobou: Bůh rozhodl, že všechny věci 
budou stvořeny skrze lidskou přirozenost, kterou na sebe vezme druhá božská osoba a která se 
stane účinným nástrojem stvoření, aby tak všechny stvořené věci byly závislé na jejím 
prostřednictví a na její vládě. Podivuhodným způsobem Ježíšova duše, ačkoli podle své 
přirozenosti je konečná, obsáhla všechno viditelné i neviditelné tvorstvo a pronikla všechny 
věci, takže jedna každá z nich nese pečeť nejsvětějšího lidství Ježíše Krista, Otce všeho 
stvoření. Říká-li Bůh: „Učiňme člověka k našemu obrazu podle naší podoby“ (1M 1,26), pak 
v těchto slovech najdeme dvojí příčinu jeho stvořitelského díla: prvotní příčinou je Bůh sám 
v nejsvětější Trojici, druhotnou příčinou je Ježíšova duše. Slovo „učiňme“ popisuje, jak božská 
vůle vedla lidskou vůli Ježíšovy duše k naplnění zbývajícího stvořitelského díla (ke stvoření 
Mariiny duše i všech ostatních věcí), přesně podle plánu Božího. První člověk Adam byl stvořen 
k obrazu Ježíšovu podle podoby Ježíšovy po stránce své duše i svého těla a stal se živým 
chrámem Ducha svatého. Podobně první žena Eva byla stvořena podle podoby Mariiny po 
stránce své duše i svého těla a rovněž se stala živým chrámem Ducha svatého. Ježíšovo ani 
Mariino tělo sice ještě neexistovalo, ale Bůh je tajemným způsobem již ukázal andělům v nebi, 
o čemž ještě bude zmínka. Slovy „on předchází všechno, v něm spočívá všechno“ apoštol 
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potvrzuje učení o preexistenci Ježíšovy duše, která se skrze podstatné spojení s druhou božskou 
osobou stala účinným nástrojem a druhotnou příčinou stvoření. Slovy „on je hlavou těla, totiž 
Církve; on je počátek, prvorozený z mrtvých, takže je to on, jenž má prvenství ve všem. 
Plnost sama se rozhodla v něm přebývat, aby skrze něho a v něm bylo smířeno všechno, 
co je, jak na zemi, tak i v nebesích, protože smíření přinesla jeho krev na kříži“ apoštol 
popisuje jedinečné výsady Ježíšovy lidské přirozenosti se zřetelem k jeho smírné smrti na kříži 
a k jeho vzkříšení. 

 
10. Důvod preexistence Ježíšovy duše vysvětluje apoštol Pavel také ve svém 1. listě 

Timotheovi, odkud vybíráme desátý text, který zní takto: „Je totiž jeden Bůh a jeden 
prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Ježíš Kristus, jenž dal sám sebe jako výkupné za 
všechny, jako svědectví v určený čas“ (1Tm 2,5-6; Unus enim Deus, unus et mediator Dei et 
hominum homo Christus Jesus, qui dedit redemptionem semetipsum pro omnibus testimonium 
temporibus suis). Ježíš je prostředníkem mezi Bohem a člověkem, mezi Stvořitelem a 
tvorstvem. Bez jeho prostřednictví by se člověku nedostalo milosti ani spásy. Jeho 
prostřednictví trvá od počátku, jakmile se Ježíšova duše podstatně spojila se Synem Božím. 
Jeho prostřednictví bylo možné na základě anticipace zásluh jeho budoucí smrti na kříži. 
Podobně Panna Maria je prostřednicí všech milostí a spoluprostřednicí Ježíšovou mezi Bohem 
a člověkem, a kdyby její duše nebyla stvořena již na počátku hned po duši Ježíšově, pak by 
milosti, udělené lidem od Boha ve starozákonní době, neprošly jejíma rukama, a proto by nebyla 
prostřednicí všech milostí, což není možné. Bůh by sice mohl udělovat milosti i bez jejího 
spoluprostřednictví, ale Bůh tak činit nechce. 

 
11. Velice důležitý je pro nás jedenáctý text, v němž apoštol Pavel činí zmínku o 

působení duše Ježíšovy a spolupůsobení duše Mariiny ve starozákonní době: „Chtěl bych vám 
připomenout, bratří, že naši praotcové byli všichni pod oblakovým sloupem, všichni prošli 
mořem, všichni byli křtem v oblaku a moři spojeni s Mojžíšem, všichni jedli týž duchovní 
pokrm a pili týž duchovní nápoj; pili totiž z duchovní Skály, která je doprovázela, a tou 
Skálou byl Kristus“ (1K 10,1-4; Nolo enim vos ignorare, fratres, quoniam patres nostri omnes 
sub nube fuerunt et omnes mare transierunt, et omnes in Moyse baptizati sunt in nube et in mari, 
et omnes eandem escam spiritalem manducaverunt, et omnes eundem potum spiritalem biberunt 
autem de spiritali consequente eos petra: petra autem erat Christus). Jak by ne, obě tyto duše, 
totiž duše Ježíšova a duše Mariina, které jsou stále spolu mocí svého duchovního zasnoubení, 
osvobodily Izraelity z egyptského otroctví a vedly je pouští do Svaté země, staraly se o ně a 
živily je. Učíme, že oblakový sloup ve dne a ohnivý sloup v noci (srov. 2M 13,21-22; 4M 9,15-
23) byla duše Mariina a že hlas, který promlouval z oblaku (srov. 2M 33,9-11), byl hlas duše 
Ježíšovy, skryté v oblaku. To je ten Posel Boží, který šel před nimi (srov. 2M 14,21). Egyptský 
faraón je předobrazem satana, zotročujícího duše, křest v oblaku a moři spojující Izraelity 
s prorokem Božím je předobrazem novozákonního křtu, obsahujícího křestní vyznání víry a 
odříkání satana. Duchovní pokrm a duchovní nápoj je předobrazem novozákonní eucharistie. 
Duše Ježíšova dávala po šest dní v týdnu Izraelitům mannu, chléb s nebe, který nebyl jen 
pokrmem pro tělo, nýbrž zahrnoval v sobě i určitou duchovní posilu. Na příkaz duše Ježíšovy 
Mojžíš udeřil holí do skály, a tak měli Izraelité na poušti životodárnou vodu. To jsou předobrazy 
těla Kristova pod způsobou chleba a krve Kristovy pod způsobou vína. Duchovní Skála, která 
Izraelity cestou pouští doprovázela, byl Kristus, to je nepochybné podle slov apoštola Pavla. 
Přívlastek duchovní naznačuje, že tato Skála ještě neměla tělo, vždyť lidská duše je neviditelná 
a duchovní. Jinak se vyjadřuje apoštol o Ježíšovi po jeho vtělení, když jej nazývá Kamenem 
úhelným ve stavbě chrámu Božího, jehož základ tvoří apoštolové a proroci a součástí této 
stavby jsou i všichni pokřtění. Výraz Kámen úhelný označuje Krista vtěleného,  je stejně 
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viditelný jako všechny ostatní kameny. Podobně mluví o Kristu jako o Hlavě svého mystického 
těla, totiž Církve. 

 
12. Apoštol Juda Tadeáš také podává svědectví o preexistenci duše Ježíšovy a jejím 

působení v dobách Starého zákona, a to ve dvanáctém textu, který zní takto: „Chci vám 
připomenout, ačkoli to všechno již dávno víte, že Ježíš sice vysvobodil svůj lid z egyptské 
země, potom však zahubil ty, kteří neuvěřili. Také anděly, kteří si nezachovali své vznešené 
postavení, ale opustili určené místo, drží ve věčných poutech v temnotě pro veliký den 
soudu“ (Ju 5-6; Commonere autem vos volo, scientes semel omnia, quoniam Jesus populum 
de terra Aegypti salvans, secundo eos qui non crediderunt perdidit; angelos vero, qui non 
servaverunt suum principatum, sed dereliquerunt suum domicilium, in judicium magni diei 
vinculis aeternis sub caligine reservavit). Byla to duše Ježíšova, která zachránila Izraelity a 
vyvedla je z Egypta, ale také potrestala ty, kdo se provinili modlářstvím a nevěrou, jak 
dosvědčuje také apoštol Pavel: „A také nechtějme pokoušet Krista, jako to dělali někteří 
z nich a zahynuli od hadího uštknutí“ (1K 10,9; Neque tentemus Christum, sicut quidam 
eorum tentaverunt et a serpentibus perierunt). A byla to také duše Ježíšova, která spoutala padlé 
anděly, takže musela existovat již před jejich vzpourou. 

 
13. Konečně v našem třináctém textu najdeme svědectví o preexistenci Ježíšovy duše 

v knize Zjevení apoštola Jana. První místo zní takto: „Andělu církve v Laodiceji napiš: Toto 
praví ten, jehož jméno je Amen, svědek věrný a pravý, počátek stvoření Božího“ (Zj 3,14; 
Et angelo Laodiciae ecclesiae scribe: Haec dicit Amen, testis fidelis et verus, qui est principium 
creaturae Dei). Tímto věrným a pravým svědkem je sám Ježíš Kristus, jak potvrzuje jiné místo: 
„a od Ježíše Krista, věrného svědka, prvorozeného z mrtvých a pána králů země“ (Zj 1,5). 
Syn Boží je věčný, a proto nemůže být počátkem stvoření Božího, takže takto je označena jedině 
preexistentní Ježíšova duše jako první tvor, který vyšel z ruky Boží a bez kterého nebylo a 
nebude nic stvořeno. 

 
14. Druhé místo v téže knize, náš čtrnáctý text, zní takto: „Budou před ní (tj. šelmou) 

klekat všichni obyvatelé země, jejichž jména nejsou zapsána v knize života toho Beránka, 
zabitého od počátku světa“ (Zj 13,8; Et adoraverunt eam omnes qui inhabitant terram, quorum 
non sunt scripta nomina in libro vitae Agni, qui occisus est ab origine mundi). Výraz „zabitý od 
počátku světa“ se nemůže vztahovat na tělo Ježíše Krista, které začalo existovat až po vtělení, 
a tím méně na jeho božství; vztahuje se na jeho duši, zabitou (tj. obětovanou) od počátku světa. 
Ježíšova duše hned po svém stvoření souhlasila s tím, že se vtělí a zemře na kříži obětní smrtí, 
protože Bůh samozřejmě zachoval její svobodnou vůli a vyžádal si její souhlas s budoucím 
vykupitelským dílem, které jí zjevil. Bez preexistence Ježíšovy duše se nedají pochopit slova o 
Beránku Božím, zabitém od počátku světa. 

 
Správně se říká, že Kristus nebyl dříve člověkem, aniž byl spolu Syn Boží a jeho lidství 

nikdy nebylo samo pro sebe, aniž bylo spojeno s druhou božskou osobou. Sv. Lev Veliký napsal: 
„Naše (tj. lidská) přirozenost nebyla tak přijata, že by byla napřed stvořena a potom přijata, 
nýbrž právě tím, že byla přijata, byla stvořena (Ep. 35,3). Že by duše a tělo Kristovy existovaly 
již před vtělením, zavrhla konstantinopolská synoda z r. 543 a 6. všeobecný koncil z r. 680 
prohlásil: „Při vtělení Slova se nespojilo božství s tělem již dříve oživeným nebo dříve 
učiněným, ani s duší již dříve stávající, nýbrž se Slovem začaly bytovat: tělo totiž bylo zároveň 
tělem Slova, tělo zároveň živé, rozumné a zároveň tělo Boha Slova živé, rozumné. Srov. DH 
404 (edikt císaře Justiniána pro patriarchu Mennu, zveřejněný na konstinopolské synodě v r. 
543) a DH 298 (dopis papeže sv. Lva Velikého ze dne 13. června 449 proti eutychiánům, 
adresovaný Juliánovi z Kósu). Tuto otázku preexistence duše Ježíšovy a duše Mariiny je 
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třeba co nejdůkladněji studovat, protože je nesnadná a kromě toho theologicky citlivá; 
nebylo by však správné vůbec v žádném ohledu, kdyby se některý theolog této otázce 
vyhýbal. Zbavil by se tím možnosti porozumět některým místům v biblickém kontextu. 

 
Proto je nezbytné zmínit se ještě alespoň stručně o vynikajícím theologovi ze 3. století, 

který jako jediný otevřeně vyložil učení o preexistenci duše Ježíšovy, třebaže se přitom dopustil 
několika nepřesností a omylů, a tím theologem byl Origenes, bezesporu nejplodnější spisovatel 
křesťanského starověku. U ostatních velikých theologů můžeme o tomto učení číst jen mezi 
řádky. Na Origenovu památku padl černý stín nedůvěry na základě diskusí až nenávistných, 
které byly po jeho smrti vedeny o některých místech jeho díla. A skutečně se dopustil některých 
materiálních omylů, nicméně jeho učení bylo překrucováno a dokonce mu byly připsány takové 
nauky, jimž nikdy neučil. Jeho neustálá tvůrčí činnost na poli theologie a upřímná snaha osvětlit 
a obohatit církevní učení jej přivedly k tomu, že se ve své době velice odvážně pustil do řešení 
některých skutečně obtížných otázek. Církevní autorita se k jeho učení za jeho života nikdy 
nevyjádřila a ponechala mu plnou svobodu theologické a pedagogické práce, protože se nikdy 
nedostal do rozporu s pravdami víry tehdy definovanými. Až po jeho smrti, když část jeho díla 
byla překládána a rozšiřována, se vynořily některé omyly, které nemohou být Origenovi 
připisovány formálně, protože vždycky zachovával věrnost Církvi. Jinými slovy řečeno: jestliže 
se Origenes v některých otázkách mýlil, nečinil tak úmyslně ze zlé vůle proti Církvi, nýbrž stalo 
se to jen z toho důvodu, že vstupoval na dosud neprobádanou theologickou půdu a omylů se 
dopustil neúmyslně. Kromě toho část svého díla napsal pro vlastní potřeby nebo pro vnitřní 
potřebu své školy a neměl v úmyslu je někdy zveřejnit a postupně je opravoval k lepšímu. 
Některé spisy zlomyslně uveřejnili jeho nepřátelé, aniž by je stačil revidovat. Vzhledem ke své 
proslulosti a výmluvnosti byl vždycky obklopen množstvím posluchačům, a jeho slova, která 
vzbuzovala upřímný zájem i povrchní zvědavost, byla často zveřejňována nepřesným 
způsobem, aniž by to Origenes mohl ovlivnit. Až dlouho po jeho smrti se dovolávali Origenova 
učení nepřátelé Církve a různí bludaři například z řad syrských mnichů, kteří se vydávali za 
jeho následovníky a využívali některých nepřesných míst v jeho díle k útokům na učitelský úřad 
Církve a dávali tímto způsobem také průchod své nechuti k Řekům. Kdyby se Origenes byl 
mohl těmto nepravým origenistům bránit, určitě by to udělal. Origenes byl odsouzen až zhruba 
300 let po své smrti na konstantinopolské synodě, neboť císař Justinián doufal, že vzájemný 
odpor Syřanů a Řeků by mohl být překonán společným odporem proti Origenovi. Jeho jméno 
však jen zneužili někteří proslulí bludaři. Za svého života však nikdy odsouzen nebyl, naopak 
byl poslušným poddaným římských papežů a byl ochoten kdykoli vyznat svou pravověrnost a 
odsoudit každý omyl, kterého by se snad dopustil. Ostatně Církev nikdy neměla v úmyslu 
odsoudit učení Origena samého, nýbrž odsoudila jenom některé neúmyslné omyly, kterých se 
skutečně dopustil a které odsuzujeme i my, a některé omyly, které mu byly neprávem 
připisovány a které rovněž odsuzujeme i my. Ostatně neúmyslných omylů a nepřesností se 
dopustilo v dobré víře mnoho církevních Otců a Učitelů, za všechny uveďme sv. Augustina a 
jeho dvě knihy pod názvem Retractationes neboli Opravy, anebo odpor dominikánů proti učení 
o neposkvrněném početí Panny Marie před prohlášením této nauky za článek víry. Ostatně 
mnozí z nich si Origena vážili a jeho spisy používali. Z těchto důvodů je třeba Origenovo dílo 
znovu objevovat a studovat. On byl synem svatého mučedníka, on byl budovatelem posvátné 
theologie jako vědy a stal se jedním ze sloupů patristiky poapoštolské doby a na konci svého 
života zpečetil svou věrnost Kristu a jeho svaté Církvi vlastní krví, neboť zemřel na následky 
krutého mučení za Deciova pronásledování. Zaslouží si, aby byla obnovena jeho čest. 

 
Co můžeme říci o Origenově životě a díle? Origenes se narodil v r. 183 v egyptské 

Alexandrii a jeho rodiče již byli křesťany. Dostalo se mu dobré výchovy od jeho otce, kterým 
nebyl nikdo jiný než svatý mučedník Leonidas (+ 202), a od křesťanského filosofa Panténa 
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původem ze Sicílie nebo snad z Athén, který stál v čele alexandrijské katechetické školy a 
spojoval božskou pravdu evangelia s řeckou moudrostí. Po otcově smrti úřady zabavily rodině 
majetek a Origenes živil svou matku a šest sourozenců vyučováním filosofie. Sám ještě 
poslouchal přednášky novoplatónského filosofa Ammónia Sakky (+ 242). Po odchodu svého 
učitele Klementa Alexandrijského (+ 215) z Alexandrie do maloasijské oblasti se Origenes se 
souhlasem alexandrijského biskupa Demetria stal v mladém věku v r. 203 představeným 
alexandrijské katechetické školy, obrátil mnohé pohany ke křesťanství a napsal četné spisy. 
Svou činností si získal všeobecnou úctu svých posluchačů. Kolem r. 212 se vydal do Říma, aby 
tam viděl „tuto starobylou církevní obec“. Po návratu se věnoval pro velký nával posluchačů 
výuce jen těch nejpokročilejších z nich. Za nového pronásledování křesťanů utekl v r. 215 nebo 
216 se svými přáteli do Palestiny, kde se jej ujali dva biskupové: Alexandr z Jeruzaléma a 
Theoktist z Cézareje. Na jejich žádost také veřejně kázal, ačkoli byl dosud laikem. To se nelíbilo 
alexandrijskému biskupu Demetriovi, který jej proto v r. 217 povolal zpět do Alexandrie, a 
Origenes uposlechl. O několik let později podnikl cestu do Řecka, aby tam vyjednával s bludaři, 
a byl při této příležitosti v r. 231 ve věku asi 48 let v Cézareji od svých přátel, biskupů 
Alexandra a Theoktista, vysvěcen na kněze, a to bez souhlasu svého biskupa. Pro toto 
neoprávněné vysvěcení byl vypovězen z Alexandrie. Proto přišel do Cézareje a založil zde 
theologickou školu, která brzy dosáhla značného rozkvětu, a s malými přestávkami, 
způsobenými cestováním do Arábie a jiných míst, působil v Cézareji neúnavně až do 
pronásledování křesťanů za císaře Decia. Tehdy byl v Týru uvězněn a krutě mučen, a třebaže 
byl nakonec propuštěn na svobodu, následky mučení dlouho nepřežil a zemřel v r. 252 ve věku 
69 let. 

 
Origenes vynikal geniálním nadáním, všestranným vzděláním a neúnavnou činností. 

Podle sv. Epifania napsal asi šest tisíc knih a církevní historik Eusebius vypravuje, že měl sedm 
rychlopisců, jimž střídavě diktoval, a stejně tolik opisovačů, kteří texty přepisovali načisto. Jeho 
sloh je jasný, avšak někdy příliš rozvláčný a nese stopy improvizovaného ústního projevu. Velká 
část jeho spisů byla zničena za origenistických sporů, z mnohých se zachovaly jen zlomky a 
z jiných pouhé názvy. Zachovala se jen menší část jeho spisů, a to hlavně v latinském překladu. 
Sv. Bazil Veliký a sv. Řehoř Nazianzský sestavili z jeho spisů antologii pod názvem Filokalia. 
Nejraději se věnoval biblické exegezi. Poněvadž chtěl vycházet z dokonalého biblického textu, 
pro své potřeby si sestavil Hexaplu (šestisloupcovou bibli): v 1. sloupci byl hebrejský text, ve 
2. sloupci hebrejský text v řeckém přepisu, ve 3. sloupci řecký překlad Aquilův, ve 4. sloupci 
řecký překlad Symmachův, v 5. sloupci text Septuaginty a konečně v 6. sloupci řecký překlad 
Theodotionův. Odchylky Septuaginty od hebrejského textu označil zvláštními znaménky: 
obelisky slova a odstavce scházející v původním textu a asterisky doplňky Septuaginty z jiných 
překladů. U jednotlivých knih pak ještě byly doplňky ze dvou neznámých překladů (Oktapla) a 
u žalmů ještě z třetího neznámého překladu (Enneapla). Celá Hexapla byla uložena v cézarejské 
knihovně a používal ji ještě sv. Jeroným pro svůj latinský překlad Písma svatého (Vulgátu). 
Origenovy exegetické spisy vyložily celý Starý i Nový zákon, ba některé knihy i vícekrát (šlo 
o scholia neboli stručné poznámky, homílie neboli výklady pro lid a konečně komentáře neboli 
výklad pro theology). Řecky se zachovaly velké části komentáře k evangeliu podle sv. Matouše 
a podle sv. Jana; v latinském překladu sv. Jeronýma (+ 420) po 9 homíliích k Izaiášovi, 14 
homíliích k Jeremiášovi a Ezechielovi, 2 homílie k Velepísni a 39 homílií k evangeliu podle sv. 
Lukáše; v latinském překladu Rufína z Akvileje (+ 410) větší počet homílií ke knihám 
Mojžíšovým (17 ke Genezi, 13 k Exodu, 16 k Levitiku, 18 k Numeri), 26 homílií k Jozuovi, 9 
homílií k Soudcům a 9 homílií k žalmům. Inspiraci chápal v nejpřísnějším smyslu nejen jako 
verbální, ale i jako literární. Bible mu byla nadčasovým zjevením Božím a knihou velikých 
tajemství. Mezi jeho dogmatické spisy patří hlavně čtyři knihy Peri archón neboli De principiis 
(O počátcích, tj. počátcích bytí), v nichž na filosofickém základě systematicky vyložil 
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křesťanské učení (1. kniha pojednává o Bohu a světě neviditelném, 2. kniha o Kristu a světě 
viditelném, 3. kniha o svobodné vůli a jejím poměru k milosti a konečně 4. kniha o inspiraci a 
výkladu Písma svatého).  Toto dílo nemá předchůdce a následovníci nastoupili až daleko 
později. Zachovalo se v Rufínově překladu, kdežto předklad sv. Jeronýma se ztratil. 
Z apologetických spisů se zachovalo osm knih Kata Kelson neboli Contra Celsum (Proti 
Celsovi), v nichž vyvrací protikřesťanské pomluvy pohanského filosofa Celsa. Z praktických 
spisů se zachoval spis Peri euchés neboli De oratione (O modlitbě), v jehož 30 kapitolách 
pojednává o modlitbě vůbec (1.-17. kapitola) a o modlitbě Páně zvláště (18.-30. kapitola); dále 
spis Proptetikos eis martyrion neboli Exhortatio ad martyrium (Povzbuzení k mučednictví), 
v němž povzbuzuje ke stálosti a neohroženému vyznávání víry za pronásledování; z jeho 
četných listů se zachovaly úplně jen dva: list pro Sexta Julia Afrikána (+ po r. 240), zakladatele 
křesťanské chronografie, a list pro sv. Řehoře Thaumaturga (+ po r. 270), který spolu se sv. 
Dionysiem Alexandrijským (+ 264) patřil mezi jeho žáky. Naposledy byla objevena v jednom 
papyrovém kodexu v Tuře nedaleko Káhiry jeho diskuse s Herakleidem, což je protokol 
skutečné disputace z r. 245 s arabským biskupem, který byl stoupencem sabelliánského bludu 
o nejsv. Trojici a Origenovou zásluhou se tohoto bludu vzdal. Nesprávné názory se objevují 
hlavně v jeho díle Peri archón: Origenes učil nejen o subordinaci božského Slova (Logu) a 
Ducha svatého, ale také o nekonečné řadě světů, preexistenci všech lidských duší před pádem 
do hříchu a konečné spáse všech po vytrpění různě dlouhých očistných trestů. Na druhé straně 
však jasně katolicky učí o dědičném hříchu, nutnosti vyznat hříchy ve zpovědi, o eucharistii 
jako pravé oběti na křesťanských oltářích a Panně Marii dává název Bohorodička. Mezi 
Origenovy odpůrce patřil sv. Metoděj Olympský (+ 311), sv. Epifanius ze Salamíny (+ 403) a 
Theofil Alexandrijský (+ 412). Z dřívějšího Origenova přítele se v pozdějšího jeho nepřítele 
změnil sv. Jeroným (+ 420). 
 
4.5 Založení mystické Církve. Zasnoubením duše Ježíšovy a duše Mariiny byla založena 
mystická Církev. Andělé a první lidský pár byli stvořeni již v mystické Církvi. Avšak později 
andělé, kteří upadli do hříchu a propadli zavržení, byli s konečnou platností z mystické Církve 
vyloučeni. Adam a Eva po svém pádu do hříchu byli vyloučeni z mystické Církve s dočasnou 
platností, dokud by nekonali pokání a nevrátili se zpět. Prvním stupněm Církve svaté tedy byla 
mystická Církev tvořená duší Ježíšovou a duší Mariinou, anděly a lidmi před pádem do hříchu. 
Členství v této Církvi bylo nezbytné pro spásu lidí. 
 
4.6 Stvoření andělů. Bůh stvořil anděly jako čiré duchy ke svému obrazu podle své podoby, a 
to nejen v přirozeném řádu, ale především v nadpřirozeném řádu je stvořil ve stavu milosti 
s účastí na své božské přirozenosti; duše Ježíšova a duše Mariina byly nástrojnými příčinami 
stvoření andělů. Bůh stvořil anděly v nesčíslném množství a rozmanitosti a včlenil je do 
mystické Církve. Při svém stvoření byli rovněž obdařeni vlitým věděním a blaženým patřením 
a uspořádáni do devíti sborů: serafínů, cherubínů a trůnů; panstev, sil a mocností; knížectev, 
andělů a archandělů. Ačkoli andělští duchové se těšili blaženému patření od okamžiku svého 
stvoření, toto patření jim nebylo dáno na věky, protože napřed měli být podrobeni zkoušce; a 
proto bylo nižšího stupně než pozdější blažené patření, jež odpovídá jejich zásluhám, jak zůstali 
věrní Bohu, za což byli utvrzeni v milosti a byla jim dána nebeská sláva bez konce. 
 
4.7 Stvoření bytostí v nerostné, rostlinné a zvířecí říši. Bůh stvořil bytosti v nerostné, 
rostlinné a zvířecí říši, z nichž každá nese stopu svého Stvořitele, protože každá z nich odráží 
jeho božské dokonalosti podle druhu své přirozenosti. Duše Ježíšova a Mariina byly 
nástrojnými příčinami stvoření těchto bytostí. Bůh stvořil oběžnice, nebeská tělesa, měsíce, 
hvězdy atd. v různých galaxiích (hvězdných soustavách), které tvoří vesmír, jak dosud existuje. 
Některá nebeská tělesa svým vlastním světlem zasahují do celého vesmíru a některá světlem 
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přijímaným od sluncí a všechny jsou podřízeny přírodním astronomickým zákonům, které jim 
dovolují být ve vzájemném vztahu dokonalého souladu a pořádku. 
 
Na planetě Zemi, na které žijeme a kterou známe, kromě prvního lidského páru Bůh stvořil 
bytosti nerostné říše, totiž souš a na ní hory, údolí a pláně (roviny) nejrůznějších rozměrů a 
úrodnosti v dokonalém souladu s geografickou soustavou. Dále oceány, moře, řeky a vodní 
prameny nejrůznějších rozměrů a vydatnosti v dokonalém souladu s hydrografickou soustavou. 
A všechny tyto bytosti nerostné říše byly podřízeny podivuhodným přírodním zákonům. Stvořil 
i bytosti rostlinné říše, totiž všechny druhy bylin a  dřevin, jejichž různost barev, vůní, chutí, 
tvarů, rozměrů, výživných a léčivých účinků je nepopsatelná v počtu a vydatnosti, a podřídil je 
úžasným přírodním zákonům, které jim umožňují množení, růst a výživu a život v souladu 
s jejich přirozenými vlastnostmi, přičemž každá bytost rostlinné říše má svou vlastní rostlinnou 
duši, inteligenci a senzibilitu (vnímavost a citlivost). A stvořil i bytosti zvířecí říše, totiž 
všechna zvířata pozemská (savce, plazi atd.), vzdušná (ptáky, hmyz atd.) a vodní (ryby, kytovce 
atd.), jakož i mikroskopická (bakterie, sinice, plísně, kvasinky atd.), jejichž rozmanitost druhů, 
rozměrů, vlastností, tvarů, barev, chutí je nepopsatelná v počtu a vydatnosti, a podřídil je 
podivuhodným přírodním zákonům, které jim umožňují množení, růst a výživu a život 
v souladu s jejich přirozenými vlastnostmi, přičemž každá bytost zvířecí říše má svou zvířecí 
duši, inteligenci a instinkt (pud). 
 
Stvořený vesmír začal existovat tím, že vyšel z rukou Stvořitelových krásný a dokonalý, a to 
zvláště planeta Země, která byla stvořena s větší krásou a hojností, neboť byla vyvolena jako 
střed vesmíru, kde by Bůh uskutečnil své božské duchovní plány a kde by se rozšířil lidský rod. 
Tedy jedině na zemi byl stvořen první člověk jako první muž Adam a první žena Eva, aby šířili 
svůj rod. Později však některé lidské bytosti byly zázračně přeneseny ze Země na dvě jiné 
planety. 
 
4.8 V den stvoření světa Bůh ustanovil přirozený (přírodní) kalendář, který se řídí 
astronomickými zákony, které kromě jiného účelu slouží také jako ukazatelé rozdělení času. 
Čas byl tedy rozdělen hlavně na roky a roční období, měsíce, týdny, dny, hodiny, minuty a 
vteřiny, jak je známe i my. Bůh posvětil první a jediný den stvoření světa, jež se nazývá dnem 
Páně či nedělí. První leden křesťanského kalendáře považujeme za výroční den stvoření 
světa, ačkoli ve skutečnosti dnem stvoření světa bylo první září. 
 
4.9 Byly stvořeny čtyři základní elementy života a trvání hmotných věcí, neboť podle 
božského plánu bylo nezbytné při stvoření světa, aby z rukou Božích vyšly i čtyři základní 
elementy života a trvání hmotných věcí. Jsou jimi: vznešený oheň vydávaný duší Ježíšovou, 
vznešená voda vydávaná duší Mariinou, vznešený vzduch vydávaný stvořitelským dechem 
Ducha svatého a vznešená země čili energetická duše, vydávaná spojením tří předcházejících 
elementů. Tyto čtyři vznešené elementy mají odlišnou povahu od čtyř obecných elementů, jak 
je známe my, a jsou naprosto podstatné pro život a trvání hmotných věcí. A jako stvořitelské 
dílo Boží neustává, tak ani vydávání vznešeného ohně, vznešené vody, vznešeného vzduchu a 
vznešené země neustává z živého podnětu (vitálního impulzu) Ducha svatého. 
4.10 Stvoření Adama a Evy. Bůh stvořil prvního člověka, totiž prvního muže Adama a první 
ženu Evu, jako vrchol stvoření všech viditelných věcí a souhrn všech řádů bytí, tj. nestvořené 
bytosti Boha i stvořených bytostí. Stvořitel učinil prvního muže z hlíny a vdechl mu 
nesmrtelnou duši schopnou poznání (rozumu a paměti), lásky (vůle) a bohopocty jménem 
celého viditelného stvoření. Z Adamova žebra Stvořitel učinil první ženu a také jí vdechl 
nesmrtelnou duši. Bůh tedy stvořil člověka jako muže a ženu. Jejich stvoření se událo takto: 
v jednom okamžiku Bůh učinil z ničeho Adamovu prvotní hmotu čili Adamovo podstatné tělo 
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(duchovní tělo) a rovněž z ničeho jeho duši a vdechl ji do prvotní hmoty a obojí spojil s hlínou, 
která se změnila v druhotnou hmotu čili Adamovo případné tělo (hmotné tělo), jež se dokonale 
shodovalo s jeho podstatným tělem. A v tomtéž okamžiku Bůh vyjmul jedno z Adamových 
žeber a utvořil z jeho prvotní hmoty (Adamova podstatného neboli duchovního těla) Evinu 
prvotní hmotu neboli Evino podstatné tělo (duchovní tělo) a vdechl do něho její duši utvořenou 
z ničeho a oboje spojil se žebrem, které se změnilo v druhotnou hmotu čili Evino případné tělo 
(hmotné tělo), jež se dokonale shodovalo s jejím podstatným tělem. 
 
Adam a Eva byli stvořeni k obrazu Božímu podle podoby Boží nejen v řádu přirozeném, ale 
především i v řádu nadpřirozeném, protože Bůh je stvořil ve stavu milosti a oni oba tedy měli 
podíl na božské přirozenosti. Bůh stvořil prvního muže k obrazu  a podle podoby duše Ježíšovy 
a jeho budoucí tělesné přirozenosti a první ženu k obrazu a podle podoby duše Mariiny a její 
budoucí tělesné přirozenosti. 
 
Bůh stvořil naše první rodiče, Adama a Evu, ve stavu původní spravedlnosti a svatosti, který 
nikdy nebyl stavem čiré přirozenosti, nýbrž byl stavem povýšené přirozenosti neporušené, a 
propůjčil jim nadpřirozené dary (milost posvěcující, vnitřní přebývání Ducha svatého, vlité 
vědění a vlité ctnosti, blažené patření na Boha) a také mimopřirozené dary (svobodu od 
žádostivosti, vlité vědění a oslavený stav těl i duší atd., takže nebyli podrobeni utrpení ani 
tělesné smrti). Oba tedy byli naprosto blažení. Avšak všechny tyto vznešené dary jim nebyly 
dány na věky, protože napřed měli oba podstoupit zkoušku: a zůstanou-li v ní věrni Bohu, 
budou utvrzeni v milosti a budou se těšit naprosté blaženosti na věky, jak oni sami, tak i celý 
lidský rod, napřed na zemi a potom v nebi. 
 
Adam a Eva byli stvořeni v lůně mystické Církve (Církve prvotního času), protože naši první 
rodiče měli podíl na zasnoubení duše Ježíšovy a duše Mariiny a navíc obdrželi v okamžiku 
svého stvoření přirozené kněžství a kromě toho kněžství podobné kněžství obecnému 
(patriarchální kněžství a matriarchální spolukněžství). Nemůžeme si myslet, že by si Bůh nepřál 
pravé náboženství hned od počátku a neměl by svou Církev hned od počátku. 
 
Adam a Eva byli stvořeni ve fyzickém a psychickém stavu osoby ve věku 33 let, zcela dokonalí 
a krásní, v téže výšce postavy jako Ježíš a Maria: Adam byl vysoký 185 cm a Eva 170 cm. Oba 
patřili k původní bílé rase, neboť současná bílá rasa, kterou známe my, je té původní jen 
poněkud podobná a není s původní rasou totožná. Co se týče jazyka, kromě duchovní 
komunikace mezi nimi, jaká je vlastní blaženému patření, a kromě komunikace podobné 
komunikaci andělské mohli komunikovat též slovně vznešeným rajským jazykem, foneticky 
poněkud podobným těm jazykům, jaké známe my a jimiž hovoříme, a to s možností 
komunikovat i písemně. Nebyli stvořeni nazí; od prvního okamžiku jejich těla byla zahalena 
tajemnou září, která je odívala jakoby nebeským rouchem a která jim zůstala až do Adamova 
hříchu. 
 
Naši první rodiče nebyli stvořeni jako manželé, protože jejich manželství bylo uzavřeno až 
v okamžiku po všeobecném stvoření, tedy až poté, co oba již byli stvořeni. Bůh stvořil prvního 
muže, jemuž dal jméno Adam neboli Člověk (Pozemšťan), a stvořil první ženu, aby se stala 
Adamovou manželkou, a přivedl ji k němu a oba pak přijali jeden druhého a uzavřeli spolu 
manželský svazek, jejž Bůh potvrdil svým požehnáním. Adam dal své manželce jméno Eva 
neboli Živa, protože se měla stát matkou všech živých. Po uzavření jejich manželství Adam 
z popudu Ducha svatého prohlásil tento svazek za nerozlučitelný těmito slovy: „To je kost 
z mých kostí a tělo z mého těla. Nechť se nazývá (mu)ženou, neboť je vzata z muže. Proto muž 
opustí otce i matku a spojí se se svou ženou a oba se stanou jedním tělem“ (1M 2,23-24). Tím 
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byl stanoven monogamní charakter manželství. Kromě toho Nejvyšší určil hlavní účel 
manželství, když jim požehnal a řekl: „Ploďte a množte se a naplňte zemi“ (1M 1,28a), ačkoli 
z božského vnuknutí (božské inspirace) nedovršili své manželství až do svého pádu do hříchu. 
V ráji se těšilo manželství našich prvních rodičů v důsledku původní spravedlnosti 
nadpřirozené důstojnosti ještě vznešenější než v případě svátosti manželství, kterou Ježíš 
ustanovil později. Manželským svazkem našich prvních rodičů vznikla podstatná buňka lidské 
společnosti, totiž první manželský pár. Již před hříchem Adam vykonával nad Evou moc své 
autority muže a manžela, i když to se dělo v nejdokonalejším souladu a radostné shodě mezi 
oběma v důsledku původní spravedlnosti. 
 
Bůh stvořil prvního muže, Adama, jako pána a vládce viditelného stvoření s autoritou 
pocházející od duše Ježíšovy a duše Mariiny. Také Eva byla při svém stvoření vybavena 
autoritou, avšak v nižším stupni než Adam, neboť Adamova autorita byla vyšší než autorita 
Evina, protože muž byl ustanoven hlavou ženy. Oba, Adam i Eva, obdrželi od Boha 
monarchickou autoritu, aby vládli jako král a královna, když jim Bůh řekl: „Podmaňte ji (zemi) 
a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem a nade vším živým, co se na zemi 
hýbe“ (1 M 1,28b). Těmito slovy nebyla jen prohlášena důstojnost lidského rodu nad ostatním 
živým stvořením, nýbrž také následná pravá autorita našich prvních rodičů během jejich 
pozemského života pro vládu nad jejich potomky i všemi ostatními věcmi. Proto Bůh přivedl 
k Adamovi všechna zvířata, aby jim dal jméno (1M 2,19-20). A Bůh našim prvním rodičům 
také řekl: „Hle, dal jsem vám na celé zemi každou bylinu nesoucí semena i každý strom nesoucí 
plody se semeny. To budete mít za pokrm“ (1M 1,29). 
 
4.11 Svátost trojího požehnání. Dokonalá spravedlnost a nedokonalá spravedlnost. Svátost 
trojího požehnání byla od Boha vytvořena z duše Ježíšovy, duše Mariiny, semene Adamova a 
vajíčka Evina. Tyto plodné zárodečné buňky, s oběma dušemi zasnoubené a od nich oživované, 
byly ukryty v maličké schránce. V této svátosti trojího požehnání byly přítomny nejen duše 
Ježíšova a duše Mariina, ale byla v ní přítomna také nejsvětější Trojice, a touto svátostí Bůh 
vyléval na lidský rod hojné milosti. Tato svátost trojího požehnání plnila důležitou úlohu až 
téměř do konce starozákonní doby a byla živým předobrazem nejsvětější Svátosti oltářní. 
 
Pro ustanovení svátosti trojího požehnání uchovala božská prozřetelnost ještě před hříchem 
našich prvních rodičů jejich neposkvrněné a oslavené zárodečné buňky. Bůh předvídal Evino i 
Adamovo selhání ještě dříve, než zhřešili, a proto vyjmul z oslaveného těla prvního muže jeho 
semeno a z oslaveného těla první ženy její vajíčko. Tyto oslavené zárodečné buňky našich 
prvních rodičů se staly podstatnou součástí svátosti trojího požehnání, kterou ustanovila duše 
Ježíšova bezprostředně po stvoření první ženy a později uložila v Adamově boku na tomtéž 
místě, odkud bylo vyjmuto jedno z jeho žeber. Před Adamovým pádem do hříchu duše Ježíšova 
vyjmula svátost trojího požehnání z Adamova těla. Díky uchování těchto oslavených 
zárodečných buněk bylo v budoucnu umožněno neposkvrněné početí Panny Marie v těle její 
matky sv. Anny i neposkvrněné početí Pána Ježíše v těle Panny Marie. 
 
Svátost trojího požehnání byla dokonalou svátostí Starého zákona, protože skrze ni duše byla 
schopna přijmout dokonalou spravedlnost neboli přebývání Ducha svatého. Jedině tato svátost 
mohla smýt hřích s duše, udělit posvěcující milost a vtisknout znamení podobné znamení 
křestnímu. Mocí této dokonalé svátosti někteří privilegovaní členové Božího lidu (Církve svaté) 
byli posvěceni přijetím dokonalé spravedlnosti. 
 
Nicméně v ekonomii milosti té doby byla nedokonalá spravedlnost obvyklou formou, jakou 
člověk přijímal skrze krvavé i nekrvavé oběti a nedokonalé svátosti ve shodě s jednotlivými 
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obdobími. Muži před ustanovením nedokonalé svátosti obřízky a ženy v každém období 
Starého zákona přijímali nedokonalou spravedlnost: 
 
a) pokud jde o děti bez užívání rozumu, skrze každý úkon či vnější projev, oběti či modlitby, 
které vyjadřovaly víru v budoucího Vykupitele, vykonaný od jejich rodičů nebo pěstounů nebo 
jiných pověřených osob; 
 
b) a pokud jde o dospělé osoby, skrze každý úkon či vnější projev, oběti či modlitby, které 
vyjadřovaly víru v budoucího Vykupitele, vykonaný od nich samých. 
 
V případě dětí bez užívání rozumu v nebezpečí smrti pouhé požehnání od jejich rodičů 
postačovalo k tomu, aby tyto děti přijaly nedokonalou spravedlnost. Tato nedokonalá 
spravedlnost zbavovala duši vnitřního přebývání satana, původce prvotního hříchu; avšak 
neudělovala duši vnitřní přebývání Ducha svatého neboli milost posvěcující, ačkoli udělovala 
alespoň  její odlesk. 
 
4.12 Pozemský ráj. Před hříchem našich prvních rodičů se celý stvořený vesmír těšil 
nepopsatelné kráse a dokonalosti, s jakou vyšel z rukou Stvořitelových. Pozemský ráj 
zahrnoval plnost vesmíru a každé nebeské těleso tvořící jeho část mělo svůj zvláštní přirozený 
půvab: některé pro sběh nerostné, rostlinné a zvířecí říše, některé pro nerostnou říši. Bůh stvořil 
rostliny, zvířata a člověka jenom na Zemi, ale později byly rostliny a  zvířata a ještě později 
někteří lidé přeneseni také na jednu další planetu, o čemž ještě bude řeč. 
  
Na Zemi Bůh vyvolil místo, v němž našel zalíbení a jež bylo úrodnější a krásnější než jiná místa, 
aby tam usadil svůj lid a soustředil vznešená tajemství svého božského zjevení. Tímto 
nejnádhernějším místem a duchovním středem rajského světa se stalo zeměpisné místo, známé 
dnes pod zbožným názvem Svatá země; její hranice odpovídají zemi, kterou Bůh slíbil 
Abrahamovi pro jeho potomky a poté Mojžíšovi pro třináct kmenů Izraele. Střed ráje čili 
zahrady v Edenu byl umístěn tam, kde je dnes Jeruzalém a jeho okolí. Naši první rodiče Adam 
a Eva byli stvořeni nedaleko Jeruzaléma na tom místě, kde je dnes Betlém. 
 
4.13 Zkouška andělů. Bůh podrobil anděly krátce po jejich stvoření nutné zkoušce lásky a 
věrnosti, která by umožnila jejich utvrzení v dobrém a upevnění v milosti, jakož získání věčné 
slávy. Zkouška spočívala v uznání a přijetí božské svrchovanosti vtěleného Slova a královské 
moci Mariiny nad anděly, jakož i v tom, aby jim oběma andělé vzdali náležitou úctu jako svému 
Králi a své Královně. V tom okamžiku začal mezi anděly duchovní a nadzemský boj. 
 
Čas, který uplynul od stvoření všech andělů až do pádu andělů zlých a utvrzení andělů dobrých, 
činil 12 hodin a zkouška pro všechny začala tři okamžiky před 12. hodinou polední v onu první 
neděli čili v den stvoření. Podívejme se tedy, co se stalo v každém z těch tří okamžiků, které 
předcházely poledni toho dne. V prvním okamžiku Bůh, aby je vyzkoušel, zbavil všechny 
anděly blaženého patření, vlitého vědění i ostatních darů, a tak je snížil do obecného stavu 
andělského přirozenosti, a představil jejich zastřenému poznání dokonanou lidskou přirozenost 
Ježíšovu spojenou s božským Slovem, a to společně s dokonalou lidskou přirozeností Mariinou, 
aby se poklonili jemu, uctili jeho Matku a podřídili se jim oběma jako rodičům a pánům všeho 
ostatního tvorstva. V této zkoušce mnozí andělé vedení Luciferem, jenž byl nejkrásnějším 
andělem, propadli odporu a nechuti, neboť považovali svou andělskou přirozenost za poníženou 
prvenstvím, které tajemným způsobem dal Bůh dvěma lidským tvorům s přirozeností nižší než 
andělskou. Kromě toho Lucifer byv stržen svou sebeláskou a jedinečnou výtečností své 
andělské přirozenosti dokonce požadoval hypostatickou unii (podstatné spojení) s božským 
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Slovem pro sebe. V druhém okamžiku povstal sv. archanděl Michael a projevil planoucí 
horlivost pro slávu Nejvyššího, strhl mnoho jiných andělů svým dobrým příkladem a ti všichni 
se snažili překonat toto otupující a matoucí pokušení u těch, kdo mu podlehli nebo kdo ještě 
váhali, a přivést je zpět k poslušnosti vůči Bohu. Ve třetím okamžiku zazněla řeč Mariina 
k těm andělům, kteří upadli do otevřené vzpoury, a varovala je před věčným trestem, jaký je 
čeká, neupustí-li od zla a nevrátí-li se k dobru; tato řeč byla posilou pro mnohé, zvláště pro 
váhající, pomocí níž překonali pokušení. Přesně ve 12 hodin v poledne vypukl prudký 
rozumový a duchovní boj mezi dobrými a zlými anděly tímto způsobem: sv. Michael, velitel 
těch, kdo vytrvali v dobrém, provolal božský majestát nejsvětějšího Obličeje Ježíšova 
velitelským pokřikem: Kdo je jako Bůh? a ostatní věrní andělé odpověděli jednohlasně: Nikdo 
není jako Bůh! Tím byli upevněni v milosti a utvrzeni v dobrém. Zato Lucifer, velitel těch, kdo 
nevytrvali v dobrém, odpověděl: Nebudeme mu sloužit! a ostatní padlí andělé odpověděli 
jednohlasně: Jsme jako Bůh! Tím dovršili svou rouhavou vzpouru proti všemohoucímu Bohu, 
svému Stvořiteli, a byli upevněni v nemilosti a utvrzeni ve zlém, proniknuti věčným ohněm a 
navěky proměněni ve zlé duchy. V této strašlivé bitvě dvě třetiny andělů obstály ve zkoušce a 
nepodlehly zlu a jedna třetina neobstála a podlehla zlu. Poněvadž andělé jsou čiří duchové 
s velice bystrým rozumem, skutek odpadlých andělů byl zcela vědomý a dobrovolný, a tak měl 
vlastnosti těžkého hříchu. Nehleděli na to, že všechno, co jsou a co mají, dostali od Boha a že 
sami jsou jen nicota, nechali se unést pýchou a odmítli splnit vůli Boží, a proto je čekal okamžitý 
a věčný trest zavržení od Boha. 
 
Duše Ježíšova a duše Mariina mocně a rozhodně zasáhly svou podporou a pomocí těm andělům, 
kteří se pokorně podřídili božské vůli, a tím překonali pokušení a obstáli ve zkoušce; tito andělé 
byli upevněni v milosti a utvrzeni v dobrém, jakož i ponořeni do věčného nazírání božské 
podstaty, do věčného obětování a do nekonečného klanění jakožto věčné obětiny 
v nejduchovnějším sebeobětování z nejvyšší lásky. 
 
Dobří andělé  po zkoušce pokračovali ve službě v devíti andělských sborech rozdělených do 
tří andělských hierarchií (říší); počet andělů se snížil o jednu třetinu, což bylo způsobeno 
odpadnutím zlých andělů: nejvíce jich odpadlo v první hierarchii (serafů, cherubů a trůnů), 
poněkud méně v druhé (panstev, sil a knížectev) a značně méně ve třetí (mocností, archandělů 
a andělů). 
 
Přirozené a nadpřirozené vlastnosti dobrých andělů byly povýšeny v odměnu za jejich věrnost 
Bohu podle míry spolupráce s milostí a stupně zásluhy, jaké si každý anděl získal ve zkoušce. 
Kromě toho každý andělský duch podle míry spolupráce s milostí a stupně zásluhy ve zkoušce 
získal odpovídající přírůstek milosti a blaženého patření. Následkem toho andělé nižších sborů 
se mohou těšit větší podstatné slávě než andělé vyšších sborů vzhledem ke svým zásluhám 
získaným ve zkoušce. A jako před Bohem platí osobní zásluhy získané spoluprací s milostí, tak 
nebeští duchové s většími zásluhami ve zkoušce, aniž by opustili andělský sbor, do něhož byli 
stvořeni, a svou andělskou hierarchii, jsou nyní v nebesích povýšeni nad duchy z vyšších 
andělských sborů a andělských hierarchií, přičemž počet takových případů je nyní 
nevyčíslitelný. 
 
Sedmero svatých archandělů v čele s Michaelem si získalo nejvíce zásluh ve službě Bohu 
během zkoušky, bylo nejen povýšeno nad ostatní andělské sbory v hodnosti velitelů a obdařeno 
nejvyšším stupněm nebeské slávy, ale byly rovněž povýšeny jejich andělské vlastnosti 
k nejvyšší dokonalosti. Mezi nebeskými duchy existuje nebeský řád neboli autorita jedněch nad 
druhými, jejíž nejvyšší stupeň odpovídá sedmi archandělům vedeným od sv. Michaela, jenž je 
Knížetem všech nebeských zástupů. Jména sedmi svatých archandělů jsou tato: Michael, 



 57 

Gabriel, Rafael, Uriel, Sealtiel, Jehudiel a Barachiel; jako osmý se uvádí na Západě Abdiel, na 
Východě Jeremiel. 
 
4.14 Zkouška a hřích našich prvních rodičů Adama a Evy. Po svém stvoření se Adam a Eva 
těšili nejvyšší blaženosti, jež odpovídala jejich původní spravedlnosti a svatosti, v níž byli 
stvořeni, dokud je Bůh ve svých nevyzpytatelných úradcích nepodrobil zkoušce, po níž by 
v případě, že by obstáli, byli upevněni v milosti a blaženosti. Stalo se tak ve 12 hodin v poledne 
v neděli, první den stvoření, kdy Všemohoucí podrobil Adama a Evu zkoušce, a proto je pro 
tento účel zbavil blaženého patření, vlitého vědění, bezhříšnosti a zproštění žádostivosti 
s výjimkou žádostivosti tělesné; a když se ocitli zbaveni všech darů téměř na úrovni smrtelníků, 
měli se snažit, aby věrně vytrvali v poslušnosti k Bohu, aniž by se jim k tomu dostalo zvláštních 
milostí; rovněž satanovi bylo dovoleno, aby je různým způsobem pokoušel. Kromě toho během 
zkoušky, byvše zbaveni blaženého patření, už neměli schopnost dorozumívat se duchovním 
jazykem vlastním tomuto patření, ani jazykem, který se podobá andělskému, takže se mohli 
dorozumívat jen slovně vznešeným rajským jazykem, foneticky poněkud podobným těm 
jazykům, jaké známe my a jimiž hovoříme a píšeme. Naši první rodiče, kteří byli stvořeni na 
místě, které se dnes nazývá Betlém, během svého pokušení se nacházeli blízko místa, které se 
dnes nazývá horou Kalvárií a které bylo nejkrásnějším místem v ráji. Uprostřed ráje stál strom 
života, jímž byla duše Ježíšova a jež se během zkoušky našich prvních rodičů stala viditelnou 
v podobě  kvetoucího olivovníku, vydávajícího spásné světlo. A uprostřed ráje rovněž vytékala 
řeka, jíž byla duše Mariina a jež byla ku pomoci našim prvním rodičům a zjevila se v podobě 
spásného pramene, vytékajícího pod stromem života, jehož křišťálové vody představovaly 
neposkvrněnou čirost tohoto Božího tvora, prostředníka milosti mezi Ježíšem a lidským rodem. 
Zkouška, jíž byli Adam a Eva podrobeni, spočívala ve splnění jistých božských nařízení, která 
jim uložil Bůh. 
 
4.15 Pád první ženy. Když satan viděl, že navzdory jeho záměrům naši první rodiče zůstali 
s pomocí Boží milosti věrni své původní ctnosti, připravil účinnější způsob, jak je přivést 
k pádu. K tomuto účelu ve své pekelné smělosti si dovolil  zastínit strom života jiným a 
zhoubným stromem, který se zjevil v podobě stromu poznání dobrého a zlého neboli stromu 
smrti a který obsahoval ďábelskou svůdnou moc v bohatém ovoci, jež nabízel a jež bylo 
připraveno s ďábelskou chytrostí pro svedení našich prvních rodičů; neboť toto ovoce 
nehmotné povahy se lišilo od každého jiného ovoce na stromech v Božím ráji; nešlo o nějaké 
skutečné jablko nebo něco podobného, nýbrž byl to jen pekelný přelud. Když strom smrti silně 
přitahoval pozornost našich prvních rodičů zvláštní barvou, vůní i jinými vlastnostmi, což jej 
činilo nápadným mezi ostatními stromy, Bůh je varoval před pekelnými úklady a nebezpečím, 
které na ně čekalo; duše Ježíšova v podobě stromu života promluvila k Adamovi a řekla: „S 
každého stromu zahrady smíš jíst, ale se stromu poznání dobrého a zlého nejez. V den, kdy bys 
s něho pojedl, umřeš smrtí“ (1M 2,16-17). Tento příkaz slyšela zároveň i Eva a pochopila, že 
tento příkaz je závazný také pro ni. Těmito slovy je Bůh varoval před nadpřirozenou smrtí duše, 
jakož i před přirozenou smrtí těla, která by postihla celý lidský rod, kdyby zhřešili. Satan, který 
všechno pozoroval, vydával podivuhodnou krásu, aby naši první rodiče nejen propadli 
přirozené přitažlivosti, ale i úkladu tajemství zakázaného stromu, který je přitahoval se stále 
rostoucí lstivostí, dokud by se mu nepodařilo probudit v nich žádostivou zvědavost. Eva měla 
větší sklon ke slídivosti, a proto se přiblížila k tomu prokletému stromu, byvši jím smrtelně 
okouzlena, aby se potěšila zvláštní krásou jeho ovoce. 
 
To byl vhodný okamžik, který satan využil k rozhodujícímu útoku. Vzal na sebe podobu hada 
lezoucího po onom pekelném stromě smrti a odtud začal vést zhoubný rozhovor s Evou a řekl 
jí: „Proč vám Bůh zakázal jíst ze všech stromů v zahradě?“ Eva hadovi odpověděla: „Plody se 
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stromů v zahradě jíst smíme, jen o plodech se stromu, který je uprostřed zahrady, Bůh řekl: 
Nejezte s něho, ani se ho nedotkněte, abyste nezemřeli.“ A had řekl Evě: „Nikoli, nezemřete, 
ale Bůh ví, že v den, když z něho pojíte, otevřou se vám oči a budete jako Bůh znát dobré i 
zlé“ (2M 3,1-5). 
 
Po celou dobu rozhovoru se zlým duchem Eva dílem se strachem a váhavostí hleděla ke stromu 
života a přijímala z něho povzbuzení k opatrnosti, aby se vyhnula nebezpečí, a dílem 
naslouchala s rostoucím zájmem svůdnému našeptávání lichocení zrádného hada; až do chvíle, 
kdy se ji snažil svést podvodnými a lichotivými sliby, které v ní probudily ctižádost a 
domýšlivost se zlou vůlí k hroznému hříchu pýchy, totiž k touze po bohorovnosti. Kromě toho 
hadova řeč byla podnětem k její zvědavosti, neboť Eva se divila tomu, že zvíře mluvilo. Eva 
pak po delší době váhání a odmítnutí božského varování viděla, že plody stromu jsou dobré 
k jídlu, lákavé pro oči a příjemné na pohled, vzala z jeho plodů a podlehnuvši v srdci, mysli i 
smyslech satanovi, pojedla ze zakázaného ovoce, které ač nehmotné jí chutnalo jako přirozené 
ovoce. Tím se dopustila toho nejtragičtějšího hříchu neposlušnosti, k němuž ji podnítila pýcha. 
To se stalo ve 2 hodiny odpoledne prvního dne stvoření, aniž byl přítomen Adam. 
 
4.16 Pád prvního muže. Po pádu první ženy závistivý pekelný had viděl půdu dobře 
připravenou k dosažení naprostého vítězství, totiž k pádu prvního muže, hlavy lidského rodu, 
do hříchu, jímž by pohroma zla přešla na celý lidský rod. A proto, jakmile se ubohá Eva chytila 
do pasti, satan ji pohnul ještě svůdnějšími slovy k tomu, aby přivedla ke stromu smrti svého 
manžela, a ten viděl s velkým úžasem, že jeho žena pojídá zakázané plody bez zjevné újmy. 
Když pak byli oba u toho prokletého stromu, Eva vzala jeden z jeho plodů a podala jej Adamovi 
a v tu chvíli mu zároveň oznámila hadovy lichotivé sliby pro toho, kdo by z toho stromu jedl. 
Adam nesvolil bez počátečního odporu a hleděl ke stromu života, od něhož přijímal opatrná 
vnuknutí, aby odolal pokušení. Ačkoli na jedné straně byl dokonale ochoten poslouchat svého 
Stvořitele, na straně druhé jemnost ženy jej připoutala k hadovým lichotivým slibům skrytým 
v zakázaných plodech, pohled na něž kalil jeho mysl a oslaboval jeho vůli. Uvázl v tomto 
strašném zápase mezi dobrem a zlem a nebyl schopen klást odpor a otevřeně pokárat Evu za 
její hanebný čin nebo alespoň od ní odejít, zvláště když na ní nepozoroval žádnou zjevnou 
změnu; pročež i do jeho srdce vstoupilo hříšné a klamné přání být roven Bohu, a to vlivem 
zakázaných plodů, které přijal z rukou své manželky a pojedl. Tím se dopustil toho 
nejtragičtějšího hříchu neposlušnosti, k němuž jej podnítila pýcha. To se stalo ve 3 hodiny 
odpoledne prvního dne stvoření. 
 
4.17 Učíme, že Adam a Eva zhřešili na místě, kde je dnes hora Kalvárie. Oba zhřešili 
v Jeruzalémě na místě, kde je dnes hora Kalvárie; neboť strom života byl umístěn tamtéž, kde 
byl později ukřižován Ježíš, a strom poznání dobrého a zlého neboli strom smrti byl umístěn 
blízko něho po levé straně tamtéž, kde stál později kříž nekajícného lotra. Adam a Eva pak stáli 
po pravé straně, kde stál později kříž kajícného lotra. 
 
4.18 Neblahé následky prvotního hříchu, zaslíbení spásy a pokání Adamovo a Evino. Za 
prvé Bůh pokáral Adama a Evu za jejich ohavný hřích. Ztráta původní spravedlnosti a 
svatosti našich prvních rodičů pro jejich ohavný hřích po pádu Adamově způsobila, že se jejich 
oči otevřely a že si uvědomili zlo způsobené ztrátou nevinnosti, což vede k podrobení člověka 
zákonu hříchu a žádostivosti. Kromě toho byli od tohoto okamžiku zcela nazí a shledali, že jsou 
zbaveni nebeského roucha, jež zakrývalo jejich těla, a pocítili oboustranný stud, takže použili 
fíkového listí k zakrytí své nahoty. Poté, co zhřešili, uslyšeli, jak je volá hlas Boží skrze duši 
Ježíšovu se stromu života, jímž se zjevila uprostřed ráje, a ukryli se před ním. Avšak Bůh volal 
Adama a ptal se, „Kde jsi?“ Adam odpověděl: „Uslyšel jsem v zahradě tvůj hlas a bál jsem se, 



 59 

a protože jsem nahý, ukryl jsem se.“ Bůh mu řekl: „Kdo ti pověděl, že jsi nahý? Nejedl jsi s toho 
stromu, s něhož jsem ti zakázal jíst?“ Adam odvětil: „Žena, kterou jsi mi dal, aby při mně stála, 
ta mi podala ovoce s toho stromu a já jsem jedl.“ Proto řekl Bůh ženě: „Co jsi to učinila?“ A 
žena odpověděla: „Had mne podvedl a já jsem jedla.“ (srov. 1M 3,8-13). 
 
4.19 Za druhé Bůh ohlásil budoucí vykoupení lidského rodu. Poté Bůh v přítomnosti našich 
prvních rodičů proklel pekelného hada a oznámil mu, že žena, nová Eva, tj. nejblahoslavenější 
Panna Maria, rozdrtí jeho pyšnou hlavu, a tím pošlape jeho pýchu a zkaženost, ona i ti, kdo se 
utíkají pod její ochranu. Proto řekl Bůh hadovi: „Mezi tebe a ženu položím nepřátelství i mezi 
potomstvo tvé a potomstvo její. Ona ti rozdrtí hlavu a ty budeš činit úklady její patě (1M 
3,15).“ To znamená, že hlava pekelného hada bude rozdrcena od ženy a jejího potomstva, jímž 
je Kristus a jeho mystické tělo, a že pekelný drak bude číhat na její patu, jíž je Církev bojující 
na zemi, totiž na každého jejího člena, svou lstí, pokušením a klamem s využitím světa a těla. 
Když satan uslyšel o rozdrcení své pyšné hlavy od ženy, zmizel v podobě stromu smrti a hada 
před očima našich prvních rodičů. 
 
Tedy bezprostředně po pádu do hříchu a před uložením trestu Adamovi a Evě za jejich hřích 
jim Bůh zaslíbil budoucího Spasitele, potomka ženy, která rozdrtí hadovi hlavu, a tento Spasitel 
vysvobodí svůj lid z ďáblova otroctví a vrátí mu milost a právo na Boží království. To je první 
zaslíbení budoucího vykoupení, které Adam a Eva slyšeli z Božích úst. Oba tedy z něho 
dokonale poznali, že tou ženou je Maria, nová Eva, a že budoucím Spasitelem je Ježíš, nový 
Adam. Vidíme zde, jak nekonečná dobrotivost Boží projevila své nesmírné milosrdenství 
bezprostředně po p ádu našich prvních rodičů a ještě před lítostí a poznáním závažnosti jejich 
viny, pro ně připravila a předpověděla vykoupení skrze ženu a jejího Syna, a tím do jejich duší 
seslala paprsek naděje, jenž zdolal a porazil naprosté zoufalství, neboť bez tohoto poučného 
zaslíbení by nebyli mohli povstat ze svého bezútěšného stavu. Neboť satan, třebaže Adamovým 
hříchem zvítězil nad lidským rodem a podrobil si jej, nezískal konečné vítězství, protože padlý 
lidský rod měl být vykoupen od Ježíše a Marie jako Vykupitele a Spoluvykupitelky. 
 
Zaslíbení budoucího vykoupení bylo učiněno ve 4 hodiny odpoledne a poté, co Bůh pokračoval 
v řeči k našim prvním rodičům po dobu další hodiny, aby jim vyhlásil trest za jejich hřích a 
poučil je o tom, jak se mají oblékat, jaké mají přinášet oběti, jak mají konat pokání a vést kajícný 
život, jak mají vychovávat děti apod., skončil onen první den stvoření před západem slunce. 
 
Sv. Anselm z Canterbury vykládá ve svém díle Cur Deus homo (Proč se Bůh stal člověkem), 
že vtělení božského Slova bylo nutné pro spásu lidského rodu. Člověk byl od Boha stvořen pro 
věčnou blaženost a tato věčná blaženost si žádá úplné a dobrovolné podřízení lidské vůle Bohu, 
avšak celý lidský rod se provinil neposlušností. Každá taková neposlušnost lidské vůle musí 
být potrestána ztrátou blaženosti nebo odčiněna větší obětí, než byl čin neposlušnosti; není však 
možné takovou urážku jen odpustit bez zadostiučinění (satisfactio). Poněvadž z lidského rodu 
nemůže nikdo nabídnout Bohu nic kromě povinné poslušnosti, není tu nic, čím by bylo možné 
vyplatit minulost, nemluvě o přítomnosti nebo budoucnosti. Celý lidský rod tedy musí ztratit 
blaženost, pro kterou byl stvořen. Tím by se však zmařil záměr, který Bůh při stvoření člověka 
sledoval, a to není možné, a proto musí existovat prostředek vykoupení. Oběť nutnou 
k vykoupení musí přinést člověk, ale poněvadž nemá Bohu co nabídnout, nemůže ji přinést, 
vždyť požadovaná oběť je větší než celé stvoření a přesahuje možnosti člověka. Bůh však je 
větší než celé stvoření, a proto jen Bůh může tuto oběť přinést. Z toho plyne, že ten, který může 
přinést tuto oběť, musí být Bůh a člověk zároveň. Proto je nutné vtělení božského Slova pro 
spásu lidského rodu. 
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4.20 Za třetí Bůh ustanovil svá přikázání pro Adama a Evu. V poučeních, která dal Bůh 
našim prvním rodičům poté, co zhřešili, vyhlásil jistá přikázání neboli prvotní dekalog, který 
obsahoval podstatně totéž, co dekalog později od Boha vyhlášený Mojžíšovi, co dekalog 
evangelní a co dekalog současný. Jde podstatně o jeden a tentýž zákon Boží v deseti přikázáních. 
V přikázáních, daných našim prvním rodičům Adamovi a Evě, Bůh ustanovil povinnost světit 
neděli jako den Páně. 
 
4.21 Za čtvrté Bůh oznámil našim prvním rodičům trest za jejich hřích. Bůh řekl ženě: 
„Velice rozmnožím tvé trápení i bolesti těhotenství, syny budeš rodit v utrpení, budeš dychtit 
po svém muži, ale on nad tebou bude vládnout“ (1M 3,16). Neboť po pádu do hříchu kromě 
toho, že byl porušen blažený soulad a nádherná blízkost prvního lidského páru s Bohem, také 
Adamova autorita nad Evou se změnila na vládu manžela nad manželkou a znamenala 
manželčino podřízení manželovi s následným vzájemným umrtvováním obou; od té doby už 
neexistuje dokonalé soužití mezi mužem a ženou. A Bůh řekl Adamovi: „Uposlechl jsi hlasu 
své ženy a jedl jsi se stromu, s něhož jsem ti zakázal jíst. Kvůli tobě nechť je země prokleta; po 
celý svůj život z ní budeš jíst v trápení. Vydá ti jenom trní a hloží a budeš jíst polní byliny. 
V potu své tváře budeš jíst chléb, dokud se nenavrátíš do země, z níž jsi byl vzat, neboť prach 
jsi a v prach se navrátíš“ (1M 3,17-19). Bůh udělal našim prvním rodičům kožené tuniky, které 
pocházely z prvních obětovaných zvířat, a přioděl je. To bylo zároveň všeobecným nařízením 
od Boha, aby lidé zakrývali svá těla slušným oděvem. * Podle Josefa Flavia Bůh potrestal Evu 
hlavně porodními bolestmi a podřízeností muži, Adama potrestal hlavně námahou práce a 
hadovi hlavně vzal schopnost řeči, jakož i všem zvířatům, rozdvojil mu jazyk a dal mu 
schopnost jedovatého uštknutí, odňal mu nohy a nechal jej plazit se v prachu země. 
 
4.22 Následkem hříchu Adam a Eva ztratili vznešené dary, které měli v ráji. Po uložení 
trestů našim prvním rodičům duše Ježíšova a duše Mariina oplakávaly hřích Adama a Evy, 
neboť byli stvořeni s původní spravedlností a svatostí a se sklonem k dobru a měli se snažit, 
aby se podobali Bohu, a nyní byli zbaveni tohoto výsadního stavu a podrobeni otroctví hříchu, 
což mělo za následek přirozený sklon ke zlu; proto od té chvíle byli nuceni bojovat proti 
nepřátelům duše, aby dosáhli dobra a ctnosti. Adam a Eva tehdy ztratili původní spravedlnost 
a svatost i všechny vznešené dary, jako např. Boží synovství, blažené patření a oslavený stav 
svých těl. Byli také podrobeni bolesti, nemoci a tělesné smrti; a nakolik hřích našich prvních 
rodičů znamenal odpadnutí, ocitli se také mimo Církev. Kromě toho Adam a Eva ztratili 
společně s jinými dary znalost vznešeného rajského jazyka, třebaže Bůh jim v témže okamžiku 
dal vlitou znalost jiného jazyka, hodícího se k padlé přirozenosti. Celý vesmír tím také utrpěl, 
neboť byl zasažen neblahými následky hříchu Adamova a Evina, když byl zbaven velké části 
své bohatosti a původní krásy a podroben porušení; tím naši první rodiče přišli také o možnost 
pobytu v rajské zahradě, v níž byli stvoření. Nakonec Bůh nařídil, že oba dva, Adam i Eva,  
jakož i všechno padlé lidstvo budou zbaveni výsad pozemského ráje až do ustavení 
mesiánského království. Po tomto nařízení duše Ježíšova, podstatně spojená s božským Slovem, 
se ztratila v podobě stromu života našim prvním rodičům s očí, podobně se také ztratila duše 
Mariina v podobě spásného pramene. 
 
4.23 Pokání našich prvních rodičů. Po zmizení duše Ježíšovy v podobě stromu života a duše 
Mariiny v podobě spásného pramene naši první rodiče, zbavení vznešených darů, které měli 
v pozemském ráji, bezprostředně poté co vyslechli zaslíbení budoucího Vykupitele a co jim 
byly od Boha uloženy tresty za jejich neposlušnost, se káli ze svého hříchu s bolestí dokonalé 
lítosti. S ohledem na to jim Bůh odpustil jejich vinu neboli smrtelný hřích, uděliv jim 
nedokonalou ospravedlňující milost (milost nedokonalého ospravedlnění) a osvobodiv je od 
vnitřního přebývání satanova; tím Adam a Eva obnovili přátelství s Bohem, zbavili se trestu 
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věčných muk a vrátili se do Církve, avšak chyběla jim milost posvěcující. Naši první rodiče už 
nikdy jindy nezhřešili znovu, ani těžce ani lehce. Ve svých manželských vztazích nikdy neměli 
pohlavní styk během Eviny menstruace, těhotenství a šestinedělí. 
 
4.24 Adamova autorita patriarchy a kněze. Bůh skrze duše Ježíšovu a Mariinu připomněl 
prvnímu muži Adamovi po jeho pádu do hříchu, že byl hlavou a otcem celého světa s mocí od 
Boha vládnout nade všemi věcmi. Adam tedy jakožto patriarcha neboli hlava rodiny Božího 
lidu vykonával nad ním nejvyšší kněžskou a královskou moc ve věcech světských i duchovních. 
Bůh také požadoval na Adamovi, aby mu přinášel krvavé oběti zvířat na svědectví hříchu lidí, 
osobní neschopnosti učinit zadost za svůj přestupek a smírného zaslíbení Božího skrze 
kalvarskou smírnou oběť Ježíšovu a spoluoběť Mariinu. Patriarcha Adam v odpověď na božské 
nařízení byl první, kdo přinesl svému Bohu a Stvořiteli krvavou oběť jako odčinění, vzor a 
příklad pokání, jaké měli nadále činit všichni jeho potomci. Podobně Adam poučil své syny, 
aby přinášeli krvavé oběti zvířat, poněvadž věděl, že bez vylití krve by nebylo vykoupení a že 
tedy bylo nutné přinášet oběti, které byly předobrazem krvavé smírné oběti na kříži. Adam byl 
prvním patriarchou lidského rodu, Eva byla první matriarchou lidského rodu. 
 
4.25 Planeta Mariina a planeta satanova. Zatímco vesmír obecně utrpěl následky Adamova 
pádu do hříchu, Bůh na žádost duše Mariiny uchránil jednu planetu trestu za prvotní hřích, takže 
ti, kdo se v budoucnosti stanou jejími obyvateli, se budou moci částečně těšit milostem původní 
spravedlnosti, kterou naši první rodiče měli v ráji a později ztratili. Touto výsadou byla 
obdařena planeta Mariina, na níž vládne zvláštní ekonomie spásy. V různých dobách Bůh vzal 
omilostněné muže i ženy ze Země, aby je usídlil na planetě Mariině a aby odtud plnili velice 
zvláštní poslání. Ti, kdo žijí na planetě Mariině, mají od okamžiku svého příchodu v nižším 
stupni nadpřirozené a mimopřirozené dary, které naši první rodiče ztratili, takže se těší 
blaženému patření a oslavení svého podstatného (duchovního) i případného (hmotného) těla. 
Nicméně dary a milosti planety Mariiny jsou nižšího stupně než v pozemském ráji a ještě 
nižšího stupně než v budoucím mesiánském království, jehož je planeta Mariina předobrazem. 
Podle toho případná těla jejích obyvatel, ačkoli jsou oslavená a krásná, ještě nemají všechny 
své vlastnosti a rysy ve shodě s vlastnostmi a rysy svých podstatných těl. Na planetě Mariině 
není lidského rozmnožování, ale zvířecí a rostlinné rozmnožování na uchování stvořených 
druhů je velice hojné; tyto druhy si uchovaly původní krásu, avšak jsou podrobeny smrti. Je 
podivuhodné, že Nejvyšší uchránil jednu planetu trestu za prvotní hřích, aby ji vyhradil za 
království a sídlo Panny Marie Neposkvrněné a Přečisté. Avšak ona se zřekla přebývání v tomto 
výsadním ráji, aby mohla být na zemi s vyhnanými dětmi Evinými, a zároveň si přála, aby se 
některé z nich podílely na milostech a potěšeních tohoto podivuhodného místa k prospěchu 
lidského rodu. 
 
Také existuje planeta satanova, protože Bůh dovolil satanovi vzít si vhodnou planetu jako své 
výsostné království. Toto uchvácení planety se stalo po Adamově pádu do hříchu. Satan ji 
později zalidnil zlořečenými muži a ženami, které vzal ze Země. Pro jejich svrchovanou 
zkaženost je přitahuje ctižádostivými nabídkami za účelem jejich přenesení na svou pekelnou 
planetu, kde není žádná možnost vykoupení. Avšak dříve, než tito zvrácení jedinci dají svůj 
konečný souhlas, sluší se, aby je Panna Maria předem varovala před následky věčné záhuby, 
která je postihne, a poučila je o vykoupení i jiných tajemstvích víry; a ti, kdo si zvolí přijmout 
satanovy návrhy a znovu potvrdí   své rozhodnutí vydat se touto cestou nejvyššího stupně zla a 
hříchu proti Duchu svatému, jsou utvrzeni v nemilosti a od zlých duchů přeneseni na planetu 
satanovu; od toho okamžiku jsou jejich těla i duše podrobeny stavu podobnému stavu zavržení 
s určitými vlastnostmi pekelných vzkříšených těl s odpovídajícím stupněm pekelného trestu 
ztráty bez možnosti útěchy. Těla těchto zvrácených jedinců přestávají být podrobena fyzickým 
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či organickým potřebám, ztrácejí možnost smyslových požitků i možnost lidského 
rozmnožování. Tito zavržení, kteří přijdou na Zemi pomáhat Antikristu, budou pokračovat ve 
vršení svých vin až do své smrti a osobního soudu, což se obojí stane při druhém příchodu 
Kristově. On je spálí dechem svých úst a navždy svrhne do pekla. Mnohé pozemské špatnosti, 
jako bludy, rozkoly a zvrhlé ideologie vznikly svého času právě působením obyvatel planety 
satanovy. Až se Kristus vrátí, tato planeta bude navždy osvobozena od satana i svých obyvatel. 
 
Na jiných planetách ve vesmíru pak nežijí žádní lidé, ani žádné jiné inteligentní bytosti. I kdyby 
existovaly nějaké jiné obydlené planety s inteligentními bytostmi, o čemž neexistuje žádný 
důkaz, pak by tyto bytosti rovněž byly stvořeny od jediného pravého Boha a theoreticky by buď 
zůstaly v přátelství s Bohem, a pak by nepotřebovaly vykoupení, anebo by rovněž zhřešily, a 
pak by i pro ně platilo vykoupení Kristovo, avšak toto je pouze theoretická úvaha. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Liber Genesis I,1-III,24 

První kniha Mojžíšova 1,1-3,24 
 

1,1 In príncipió  creávit Deus caelum et terram.    
Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. 
in príncipió = in prímórdió 
Úvodní biblický text (1M 1,1-2,3) je zprávou o stvoření světa čili „nebe a země i moře a 

všeho, co je v nich“, 
jak tento pojem opisuje hebrejština (srov. Sk 14,15 a 17,24). Už na první pohled je 

nápadná naprostá odlišnost 
od podobných kosmogonických vyprávění pohanských, např. babylónské nebo antické 

mythologie. 
Učíme, že biblická zpráva o stvoření nemá s pohanskými mythy naprosto nic 

společného, nečerpá z nich, 
naopak je popírá a jasně odmítá babylónské zbožštění hvězd a egyptské zbožštění zvířat. 
Chybí theogonie (vznik bohů), chybí oplodnění a početí, obludy byly stvořeny od Boha 

a nejsou jeho Boha; 
člověk nebyl stvořen proto, aby na Boha pracoval. 
Např. egyptská představa boha Chnuma, formujícího na hrnčířském kruhu lidské tělo 

z hlíny, 
není pramenem biblické zprávy, nýbrž je pozdější zkreslenou představou biblické 

zprávy. 
Svět je nádherné místo, stvořené od Boha pro život lidského rodu (srov. Sluneční píseň 

sv. Františka z Assisi). 
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Po formální stránce vidíme, že biblická zpráva o stvoření je podána v určitém rytmu, 
poměrně zhuštěně (nemůžeme takřka nic vypustit, aniž by to nebylo na újmu smyslu) 
a na rozdíl od obdobných zpráv jiných velice střízlivě. 
Přesto je její zdánlivá prostota a jednoduchost spojena s neobyčejnou vznešeností, ba 

hymničností. 
Není to pouhý výčet toho, co bylo stvořeno a kdy, 
ale obsahuje v celém textu rovnoměrně rozloženou oslavu světa jako něčeho 

nádherného, posvátného a živého. 
Žádný člověk nebyl svědkem stvoření (Jb 38,4), 
nýbrž Pán Ježíš ukázal celý tento děj přiměřeným způsobem proroku Mojžíšovi ve 

vidění 
asi takovým způsobem, jako my vidíme film. 
Sv. Tomáš Akvinský říká, že v Písmu svaté se nám předkládají božské věci lidským 

způsobem. 
Mojžíš popisuje, co bylo stvořeno a v jakém pořadí to bylo stvořeno, 
tj. v který den se něco objevilo poprvé z hlediska pozemského pozorovatele, 
což je patrné zvláště v líčení události 4. dne, jak o tom ještě bude řeč. 
Proroctví nikdy nebylo proneseno z lidské vůle (2Pt 1,21) ani se nedrží lidských výmyslů 

(2Pt 1,16); 
Nýbrž všechno, co je v Písmu svatém napsáno, bylo napsáno k našemu poučení (Ř 15,4). 
Tyto věci sice známe, ale přesto je dobré pořád si je připomínat (2Pt 1,12). 
Mojžíš popsal svými slovy a v míře znalostí a způsobem vyjadřování své doby, co viděl. 

Nevylučuje se, 
že přitom použil i některých jiných zpráv zachovaných ústním podáním nebo i písemně 

z dob ještě starších. 
Lidé v oněch dobách měli úžasnou paměť a pamatovali si předlouhé pasáže, jak ještě dnes 

můžeme zažít 
např. v Indii, kde lidoví vypravěči znají nazpaměť tisíce veršů s eposu Mahábharáta. 
A Posel (od) obličeje Božího promluvil k Mojžíšovi podle slova Božího a řekl: 
„Zapiš celé dějiny stvoření, jak Pán Bůh dokončil dne šestého své dílo, které konal, 
a odpočinul si dne sedmého a posvětil ho a učinil ho znamením veškerého svého 

stvořitelského díla.“ (Jub 2,1) 
Stvořitelské dílo Boží je zde rozděleno do šesti dnů ve dvou trojskupinách: 
prvního dne byl stvořen svět jakožto galaktický vesmír včetně naší planety Země, 
druhého dne byly na zemi odděleny vrchní a spodní vody stvořením atmosféry 
a třetího dne byla na zemi oddělena pevina od moře a na pevnině byly stvořeny rostliny. 
K tomu čtvrtého dne se objevují zdroje světla, totiž slunce, měsíc a hvězdy, 
pátého dne byla stvořena vodní zvířata a ptáci 
a šestého dne byla stvořena suchozemská zvířata a nakonec člověk. 
Sedmý den byl oddělen jako den odpočinku na památku stvoření. 
K tomu je třeba vědět, že zdánlivý rozpor mezi 1. dnem, když již bylo světlo, 
a 4. dnem, kdy teprve bylo stvořeno slunce a ostatní nebeská tělesa, 
je možné vysvětlit především skutečností, 
že zpráva o stvoření je podána zásadně z pohledu člověka stojícího dole na zemi. 
Prvního dne už bylo světlo, ale nebyly viditelné jeho zdroje, 
protože země byla zahalena mohutnou oblačností, jako je tomu nyní např. na planetě 

Venuši. 
Až po oddělení vod došlo ke zkapalnění vodních par, což byla příprava pro stvoření 

rostlin třetího dne, 
a teprve čtvrtého dne se objevují na modré obloze ona kosmická tělesa. 
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Ačkoli ve skutečnosti byl svět od Boha stvořen v jediném okamžiku, rozděleném na 
podokamžiky, 

Mojžíšovi bylo dílo stvoření ukázáno v sedmi dnech, protože jinak by to člověk nemohl 
vnímat. 

Bůh stvořil také čas a rozdělení času na roky, měsíce, týdny a dny, 
a rovněž z tohoto důvodu bylo Mojžíšovi ukázáno stvoření světa v šesti dnech o 24 

hodinách, 
z nichž každý se skládá z tmavé (večer) a světlé (jitro) části a je spojen s řadovou 

číslovkou. 
Filón Alexandrijský ve svém díle O stvoření věnuje dosti místa číselným úvahám, proč 

jde právě o sedmidenní týden. 
Jde o skutečný popis díla stvoření, jde o historickou zprávu v pravém smyslu slova, 
v žádném případě jednotlivé dny stvoření nepředstavují dlouhá období vývoje, 
ani tento text není pouhým liturgickým hymnem. 
Takové modernistické výklady mají své slabiny a jsou lživé a bezbožné, 
protože takto vykládaná biblická zpráva by nezapadala do biblického kontextu, 
a v pozadí těchto snah stojí úsilí spojit biblickou zprávu o stvoření všeho z ničeho 
s evoluční theorií darwinismu a neodarwinismu, což není možné pro jejich naprostou 

neslučitelnost. 
Učení Charlese Darwina (1809-1882) je s biblickou zprávou neslučitelné a slouží 

k útokům na Boží pravdu. 
Učíme, že názor o původu lidského těla z těla zvířecího je naprosto mylný a satansky 

lživý. 
Nic na tom nemění ani přikrašlování tohoto omylu a této lži, 
o něž se pokusil Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955). 
Celý lidský rod má původ z jednoho páru prvních lidí, Adama a Evy, stvořených přímo 

od Boha; 
toto je implicitně zjevené učení zvané monogenismus 
a tento monogenismus je neslučitelný s bezbožnou představou polygenismu, 
která je zase neslučitelná s učením o dědičném hříchu a s učením o vykoupení. 
Polygenismus nezachrání ani nelogické blouznění jistého autora jménem Jean de Fraine 

o korporativní osobnosti. 
Bezbožní pseudovědci 19. století, jako např. Ernest Haeckel (1834-1919), 
se snažili zdůvodnit své odmítnutí víry v Boha právě nedokázanou a nedokazatelnou 

Darwinovou hypothézou 
podle zásady: „Buď přijmeme, čemu učí Darwin, anebo budeme muset přijmout, čemu 

učí bible, 
a to je pro nás nepřijatelné.“ Je jasné, že to druhé nechtěli, a proto se až křečovitě drželi 

darwinismu, 
obhajovaného ani ne tak způsobem vědeckým, jako spíše způsobem ideologickým a 

politickým, 
jak názorně ukázala tzv. sovětská věda minulého století. 
Ještě začátkem 80. let 20. stol. se bránil třináctiletý chlapec Kasey Segraves u soudu 

v Kalifornii 
proti vnucování evoluční theorie křesťanským žákům ve státních školách. 
Vývoj sice je možný (srovnej velikost mohutného bernardýna s velikostí maličké 

mexické čivavy 
nebo srovnej energii dogy s mírnou povahou pokojových psíků), ale jen do určité míry. 
Všichni psi, ačkoli mají případné vlastnosti velice odlišné, zůstávají stále tímtéž 

druhem, 
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protože vývoj nezměnil jejich podstatné vlastnosti, které je činí tím, čím jsou, tedy 
biologickým druhem, 

nýbrž změnil a může změnit jejich vlastnosti případné. Hranice druhu nebo čeledi 
nemohou být prolomeny, 

srovnej například koňovité: koně, osla a zebru, 
kdy mezek jako mezidruhový kříženec oslice a hřebce koně je omezeně plodný pouze 

v případě samic, 
a mul jako mezidruhový kříženec osla a klisny koně není plodný vůbec. 
Podobně liger samec (kříženec lva a tygřice) a tigon samec (kříženec tygra a lvice) jsou 

neplodní. 
Kromě toho nic živého nemůže vzniknout z neživého. 
Kreacionismus jako nauka o božském stvoření vesmíru včetně naší země 
i celého lidského rodu patří mezi pilíře katolického učení. 
Tato nauka je naprosto neslučitelná s evolucionismem Charlese Darwina (1809-1882), 
který učí o samovolném vývoji života od jednodušších druhů ke složitějším; 
rovněž každá jiná nauka není nic jiného než pošetilá lež a bláznivý výmysl, 
jako např. nauka o tom, že lidský rod pochází z mimozemšťanů 
a život byl na naši zemi přenesen z jiného místa ve vesmíru (např. panspermismus 
Svanteho Arrhenia 1859-1927 nebo učení ufologické sekty raëliánů Clauda Vorilhona 
*1946); 
anebo nauka o tom, že živá hmota se vyvinula z neživé (abiogeneze Henryho Bastiana 
1837-1915, 
Alexandra Ivanoviče Oparina 1894-1980, Johna Burdona Sandersona Haldana 1892-
1964 
a Johna Desmonda Bernala 1901-1971), 
anebo nauka o vitálním principu čili nehmotné nadpřirozené životní síle (vitalismus 
Hanse Driesche 1867-1941), anebo autopoiéze čili nauka o samotvorbě živých buněk 
Humberta Maturana (*1928). 
 
Stvořený svět není věčný, 
ba není ani možný svět stvořený od věčnosti, který by neměl počátku a jeho trvání by 

stále přibývalo, 
neboť to obsahuje vnitřní rozpor (od věčnosti znamená totiž věčný a již tím nestvořený). 
Věčný je pouze Bůh (Ž 90,2; Ž 102,26-28; J 1,1-3) a tento věčný Bůh stvořil  časný svět 

na počátku času, 
neboť čas začal teprve zároveň se stvořením světa (Sír 18,1; Ž 136,1-9; Neh 9,6; Zj 

14,7). 
Na počátku času znamená tehdy, kdy ještě nebylo nic z toho, co potom bylo stvořeno. 
Sv. Augustin říká jasně: „Procul dubio non est factus mundus in tempore, sed cum 

tempore,“ 
tj. Nepochybně svět nebyl učiněn v čase, nýbrž s časem. 
Vycházíme-li od stvořitelského úkonu Božího, může se zdát, že svět je také věčný, 
podobně jako onen úkon, kterým byl stvořen. 
Stvoření je úkonem všemohoucí vůle Boží (Ž 33,9; Ef 1,11; Zj 4,11). 
Bůh stvořil svět zcela svobodně, neboť mohl svět stvořit nebo nestvořit 
a mohl z možných světů zvolit takový, který chtěl (Ž 115,3). 
Sv. Tomáš Akvinský jasně říká, že Bůh mohl stvořit svět lepší (melior), nikoli však lépe 

(melius). 
Bůh stvořil svět nejen svobodně, ale i rozumně (Sír 23,20); 
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nemůžeme však říci, zda Bůh stvořil zástupce všech možných tvorů, nicméně nestvořil 
nic zbytečného. 

Cokoli skutečně je, buď je samo od sebe (a se) – a to je nutné – a to je nestvořený Bůh, 
anebo je od jiného (ab alio) – a to je nahodilé – a to je stvořený svět. 
Materialismus říká, že svět a všechny jevy v něm je hmota, účinky hmoty a vývoj 

hmoty; 
hmota je věčná, nestvořená a nekonečná, je složena z věčných pohyblivých částic a 

kromě hmoty není ničeho. 
Ubohý materialismus, s jakou smrtící lehkomyslností se zříká věčného a milujícího 

Boha 
a na jeho místo staví proměnlivou a nahodilou, konečnou a omezenou, mrtvou a 

setrvačnou hmotu! 
Hmota je totiž nečinná, tj. má se nelišně ke klidu i k pohybu rychlejšímu či 

pomalejšímu, 
protože je-li těleso v klidu, nemůže se samo dostat do pohybu, 
a je-li těleso v pohybu, nemůže samo přejít do klidu bez vnější příčiny. 
Jestliže tedy těleso nemá příčinu svého klidu nebo pohybu samo v sobě, ve své podstatě, 
pak nemá samo v sobě, ve své podstatě, ani příčinu pro své bytí. 
Bůh stvořil svět sám, neboť stvořitelská moc Boží je nesdílitelná s tvory 
(vnitřní rozpor jak v pojmu stvořený Stvořitel, tak v pojmu tvořící tvor). 
Avšak stvořitelský úkon Boží je sice na jedné straně věčný, jak je v příčině – Bohu, tedy 

subjektivně, 
neboť Bůh od věčnosti chtěl (zamýšlel) stvořený svět, 
ale na druhé straně je časový, jak je v účinku – světě samém, tedy objektivně, 
neboť Bůh stvořil svět zároveň s časem. 
Učíme, že svět byl stvořen v r. 5199 před narozením našeho Pána Ježíše Krista 

v Betlémě, 
a opíráme se přitom o údaj Římského martyrologia ke dni 25. prosince (anno a creatione 

mundi, 
quando in principio Deus creavit caelum et terram, quinquies millésimo centésimo 

nonagésimo nono). 
Rok 2008 po Kristu tedy představuje rok 7207 po stvoření světa. 
My lidé totiž nedovedeme vyzkoumat, jak Bůh na svět působí od věčnosti a zároveň 

v čase, 
tedy jaký je vztah mezi věčností a časem. 
V okamžiku stvoření se setkaly věčnost s časností, nekonečno s konečnem a duch 

s hmotou. 
Jestliže čas začal zároveň se stvořeným světem a patří do něho jako jeho případková 

součást, 
pak není možné čas myslet jako veličinu stejnorodou s věčností. 
Ostatně biblické pojetí času je lineární, nikoli cyklické, 
a proto zde není místo pro neustálý koloběh rození a umírání, 
pro jakýsi začarovaný kruh bez počátku a bez konce. 
K tomu je třeba vědět, že stvořeny byly pouze podstaty, kdežto případky byly 

spolustvořeny. 
Podstaty mohou existovat samy o sobě (nerosty, rostliny, zvířata, lidé a duchové), 
případky neexistují samostatně a potřebují podstaty, v nichž by existovaly 
(vlastnosti, množství, činnosti, trpnosti, vztah, místo, čas, poloha a držebnost). 
Stvoření světa je společným dílem nejsvětější Trojice Boží (Ž 33,6; J 1,1-3; Žd 1,2-3; 

Ko 1,15-16); 
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trinitární Bůh je Bůh univerzální, Bůh celého světa. 
Učíme, že víra v trinitárního Boha byla zjevena již od počátku, ačkoli nebyla vždycky 

jasně hlásána, 
protože toto nejhlubší tajemství by mohlo vést k mnohobožství (srov. 1M 1,26; 1M 

2,18; 1M 3,22; 1M 18,1nn.; 
4M 6,22-26; Jb 33,4; Ž 45,7-8; Ž 110,1; Iz 6,3; Jdt 16,14; Sír 1,1-3; Moudr 10,1). 
Hebrejský výraz Elóhím = Bůh je tvar množného čísla (od slova Eloah), který naznačuje 

tajemství nejsvětější Trojice 
a který se spojuje s jednotným číslem slovesa, jde-li o Boha Izraele, s množným číslem 

slovesa, jde-li o bohy pohanů. 
Výraz Bůh se používá v Písmu svatém tam, kde převažuje hledisko spravedlnosti a moci 

(hebrejsky din = soud); 
výraz Jahve = Hospodin, který nahrazujeme výrazem Pán = hebrejsky Adónaj, je 

opisem Božího jména (j-h-v-h) 
a používá se tam, kde převažuje hledisko milosrdenství a lásky (hebrejsky rachamim = 

láska); 
a konečně spojení obou výrazů Pán Bůh (Jahve Elóhím) se používá tam, 
kde jsou obě hlediska spojena (hebrejsky chesed = milost), protože milost je spojením 

lásky a spravedlnosti. 
V žádném případě Písmo svaté nepoužívá tyto výrazy náhodně a bez určitého záměru a 

vnitřního smyslu. 
 
Berešit bara Elóhím et ha-šamajim veet ha-arec. 
V hebrejštině začíná biblický text písmenem bét, které je otevřeno pouze dopředu: 
to znamená, že člověk není schopen plně porozumět tomu, co je za ním, pod ním a nad 

ním, 
ale má plnit to, co je před ním, poslušností k Bohu. 
Písmeno bét má číselnou hodnotu dvě, což naznačuje překonání osamocenosti; 
kdežto písmenem álef, jedničkou, začíná desatero Božích přikázání. 
Slovo Bůh je až na třetím místě, neboť jenom ten, kdo někdy něco učinil, má právo 

označit to svým jménem. 
Svět není Bůh, nýbrž Bůh jej učinil z ničeho na počátku času; Bůh jako Stvořitel je 

svrchovaný a jedinečný; 
Bůh je prvotní a hlavní, člověk je druhotný a vedlejší. 
Hebrejské sloveso bárá = stvořil se používá jen o učinění z ničeho při Božím stvoření, 
kdežto hebrejské sloveso ásá = učinil, udělal se používá o lidské tvorbě. 
Celý svět a všechno, co je v něm, má počátek a konec, a tedy i smysl. 
Na počátku nebyl chaos, nýbrž Boží stvoření všeho viditelného i neviditelného. 
Bůh neuspořádal to, co již bylo předtím a co by existovalo věčně. 
U proroka Izaiáše čteme: Pozvedněte své oči a vizte: Kdo to stvořil? Mi eleh bárá? (Iz 

40,26). 
 
Stvořit v přesném smyslu slova znamená učinit něco z ničeho (producere ex nihilo sui et 

subjecti), 
v širším smyslu slova pak jakoukoli tvorbu podstatných i případečných tvarů včetně 

plození, 
avšak lidské tvoření (na rozdíl od božského) potřebuje nějakou látku, které pak dá nový 

tvar, 
např. sochař vytesá sochu z mramoru, tj. stávající látce dá nový tvar, který předtím 

neměla (producere ex nihilo sui). 
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Bůh tedy stvořil svět z ničeho, to znamená, že nebyl závislý na nějaké pralátce (materia 
praejacens), 

a tedy celý stvořený svět se začal teprve stvořením Božím a předtím vůbec nebyl, ani 
v pralátce. 

V časovém smyslu je tedy stvoření Boží okamžitým přechodem z nebytí do bytí 
(transitus ab non esse ad esse). 

Bůh povolává v bytí to, co není (Ř 4,17b; srov. 2Mak 7,28; Žd 11,3). 
Biblický text, který říká, že všemohoucí ruka Boží stvořila svět z beztvaré hmoty 

(Moudr 11,7) 
má na mysli druhotné stvoření, tj. latinsky creatio secunda (řecky amorfos hylé = 

beztvará látka), 
např. Adama z prachu země, Evy z Adamova žebra nebo Abrahamových dětí z kamení. 
„Neboť dne prvního stvořil nebe tam nahoře a zemi tady dole i vody a všechny duchy, 

kteří před ním konají službu. 
A tehdy jsme uviděli dílo Boží a dobrořečili jsme Bohu a klaněli jsme se mu 
a chválili jsme ho za všechna jeho veliká díla, neboť sedmero jich učinil dne 

prvního.“ (Jub 2,2-3) 
Tímto sedmerem se v tomto textu rozumí nebe, země, voda, andělé sloužící Bohu, 
andělé živlů, andělé ročních dob a andělé denních dob. 
Prvního dne Bůh stvořil nebe a zemi v trojím smyslu: 
ve smyslu duše Ježíšovy a duše Mariiny, 
ve smyslu světa neviditelného, tj. světa duchů, a světa viditelného 
a konečně ve smyslu galaktického vesmíru a naší planety Země. 
Nebem se tedy rozumí duše Ježíšova, neviditelný svět nebeských duchů a galaktický 

vesmír. 
Zemí se pak rozumí duše Mariina, viditelný svět hmotných bytostí a naše planeta Země 

jako těleso. 
Nebe pak samo o sobě znamená nejen galaktický vesmír, 
ale i nebeský chrám Boží 
a také vzdušný obal země (oblohu). 
Nebesa Bůh stvořil pro sebe, zemi dal však lidem (Ž 115,16). 
Učíme také, že prostor vesmíru se neustále rozpíná vysokou rychlostí, 
která činí podle posledních vědeckých poznatků asi 20 km/sec na 1 milión světelných 

let 
(srov. Jb 9,8; Ž 104,2; Iz 40,22; Iz 44,24; Jr 10,12 // Jr 51,15). 
Např. dvě galaxie vzdálené od sebe 10 miliónů světelných let, 
se rozpínají od sebe kdekoli ve vesmíru rychlostí 200 km/sec. 
 

1,2 Terra autem erat inánis et vacua,  
et tenebrae erant super faciem abyssí, 
et Spíritus Deí ferebátur super aquás.     
Země však byla pustá a prázdná 
a tma byla nad hlubinou 
a Duch Boží vznášel se nad vodami. 
super/ferebátur = super/vectabátur 
Země byla pustá a prázdná, protože ji pokrýval jediný oceán (hlubina) neboli 

hydrosféra, 
nebyly na ní žádné cesty ani záchytné body, 
nebylo vidět žádné rostliny ani zvířata, zahalovala ji temnota husté vrstvy oblaků 
a byla v tomto stavu neobyvatelnou pustinou. Podobně je tomu dosud na planetě Venuši. 
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Na takové zemi by nic nemohlo žít. 
Tak to však nemělo zůstat napořád, protože Bůh stvořil zemi k obývání (Iz 45,18). 
Rabínský překlad dr. Isidora Hirsche z r. 1932 překládá takto: 
„A země byla poušť a houšť a tma nad propastí a Duch Boží vznášel se nad vodami.“ 
Hebrejské spojení pustá a prázdná (tóhú vabóhú) se objevuje v biblickém textu jen zde. 
Tohu znamená neobyvatelný; jde o poušť, kde nejsou cesty; bohu nebo bo-hu = v ní je 

prázdnota. 
Ke slovu tohu je blízké slovo tehóm = propast. Svět jako propast, jako hlubina, je svět 

prázdný. 
Řecký text označuje zemi za nevídanou (takovou ji dosud nikdo neviděl) a 

neuspořádanou. 
Slovo aoratos kai akataskeuastos znamenají doslova, že země byla neviditelná a 

neuspořádaná. 
To znamená, že Mojžíš ji neviděl, protože v té době pokrývala celou planetu vodní 

hladina a vodní páry, 
takže planeta byla ponořena do tmy. Ostatně řecké slovo = abyssos je možné přeložit 

nejen jako propast, 
ale i jako hluboká voda. A světlo ještě nebylo stvořeno. 
Přítomnost Ducha svatého (rúach Elóhím), vanoucího jako vítr nad vodami, ukazuje na 

blízké stvoření života 
(Ž 104,30). Je jako orlice, která se vznáší (r-ch-p) nad svými mláďaty, chrání je a pečuje 

o ně (sr. 5M 32,11; Iz 31,5). 
V jednom kumránském textu asi z let 100-80 př.Kr.  se objevují tato slova rúach a r-ch-p 

ve stejném smyslu   
ve větě: „Nad pokornými se bude vznášet jeho Duch.“ 
Země není výjimečnou planetou ani rozměry nebo vlastnostmi tělesa, ani zvláštnostmi 

dráhy, 
ale tím, že je na ní život. Výraz pramoře z Hegerova překladu je nevhodný pro své 

evolucionistické asociace. 
 

1,3 Díxitque Deus: 
"Fiat lúx!" 
Et facta est lúx.           
I řekl Bůh: 
"Buď světlo!" 
A stalo se světlo. 
Když se země začala otáčet kolem své osy, poprvé se k jejímu povrchu dostalo sluneční 

světlo. 
Předtím byla země ponořena do tmy (hebrejsky chošech = tma). 
Bůh oddělil na zemi světlo od tmy, když přikázal, aby se tímto způsobem střídal den 

s nocí. 
Bůh tvoří pouhým slovem: „Co (Bůh) řekl, to (všechno) tu bylo; co přikázal, to 

(všechno) tu stálo“ (Ž 33,9; Ž 148,5). 
Nad vodní hladinou vykroužil obzor, kde končí světlo i tma (Jb 26,10), 
neboť Bůh, který řekl, aby ze tmy zazářilo světlo (2K 4,6), tento Bůh tvoří světlo a tvoří 

tmu (Iz 45,7). 
 

1,4 Et vídit Deus lúcem, quod esset bona, 
et dívisit Deus lúcem á tenebrís.          
A viděl Bůh světlo, že je dobré, 
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a oddělil Bůh světlo od tmy. 
dívisit = séparávit = discrévit 
Bohu patří den, i noc je jeho, on učinil slunce i měsíc (Ž 74,16); 
on dává slunce za světlo ve dne a měsíc a hvězdy za světlo v noci podle svých 

ustanovení, 
on vzdouvá moře, takže jeho vlny hučí, jeho jméno je Pán zástupů (Jr 31,15). 
 

1,5 Et appellávit Deus lúcem diem, 
et tenebrás appellávit noctem. 
Et fuit vespere, et fuit máne, diés únus.         
A světlo nazval Bůh dnem 
a tmu nazval nocí. 
A byl večer a bylo jitro, den jeden. 
appellávit = vocávit; nazval = pojmenoval 
Biblický den začíná večerem (erev) po západu slunce a pokračuje jitrem (voker). 
Není psáno rišon = první, nýbrž echad = jeden. 
 

1,6 Díxitque Deus: 
"Fiat firmámentum in medió aquárum 
et dívidat aquás ab aquís!" 
Et factum est ita. 
I řekl Bůh: 
"Buď obloha uprostřed vod 
a odděluj vody od vod!" 
A stalo se tak. 
firmámentum = solidámentum, dívidat = séparet; sit dívidéns = sit séparáns = sit 

discernéns 
Druhého dne Bůh stvořil atmosféru (vzdušný obal), kterým rozdělil hydrosféru (vodní 

obal) na dvě části, 
jedna část sestoupila dolů neboli zůstala na zemském povrchu (moře) 
a druhá část vystoupila nahoru neboli zůstala ve vyšších vrstvách atmosféry (oblaka). 
Atmosféra nás chrání před kosmickým zářením a umožňuje dýchání. 
 
Je tedy třeba rozlišovat trojí nebe: 
1) vzdušný obal země neboli atmosféru, tj. oblohu (nebeskou klenbu); 
německy výstižně Lufthimmel 
2) galaktický vesmír, tj. kosmický prostor s kosmickými tělesy (srov. Jb 26,7: Bůh 

zavěsil zemi na ničem!); 
německý výstižně Sternenhimmel 
3) nebeský chrám (srov. 2K 12,1-4; Sk 7,56; Zj 4,1 a 19,11). 
 

1,7 Et fécit Deus firmámentum, 
et dívisit Deus aquás sub firmámentó ab aquís super firmámentum. 
A učinil Bůh oblohu 
a oddělil Bůh vody pod oblohou od vod nad oblohou. 
dívisit = séparávit = discrévit; firmámentum = expansiónem, podobně sub expansióne, 

super expansiónem 
 

1,8 Et appellávit Deus firmámentum caelum, 
et vídit Deus, quod esset bonum. 
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Et fuit vespera, et fuit máne, diés secundus. 
A oblohu nazval Bůh nebem 
a viděl Bůh, že to je dobré. 
A byl večer a bylo jitro, den druhý. 
appellávit = vocávit 
 

1,9 Díxitque Deus: 
"Congregentur aquae sub caeló in locum únum, 
et appáreat árida!" 
Et factum est ita. 
Et congregátae sunt aquae sub caeló in locum únum, 
et appáruit árida. 
I řekl Bůh: 
"Nahromaďte se vody pod nebem na jedno místo 
a ukaž se pevnina!" 
A stalo se tak. 
A shromáždily se vody pod nebem na jedno místo 
a ukázala se souš. 
congregentur = colligántur 
Třetího dne Bůh dal vynořit se pevnině z oceánu (hlubiny), 
takže původně na zeměkouli byl jen jeden oceán a jen jedna pevnina (srov. 2Pt 3,5), 
a stvořil rostliny (byliny a dřeviny), srov. Ž 104,14; Mk 4,28. 
Země však nebyla toho dne ještě celá pokryta rostlinstvem, 
neboť Bůh stvořil jen zástupce jednotlivých rodů (čeledí) a dal jim schopnost 

rozmnožovat se. 
Rostlinstvo okysličuje atmosféru, zkrášluje zemi a dává pokrm (obilí, ovoce, zelenina, 

ořechy) 
i další užitek (dřevo, olej, vlákna). 
Téhož dne Bůh také založil nádhernou zahradu v zemi Edenu: 
učíme, že hranice země Edenu odpovídají hranicím Svaté země, 
kterou Bůh slíbil Abrahamovi pro jeho potomky a poté Mojžíšovi pro třináct kmenů 
Izraele. 
Středem zahrady bylo místo dnešního Jeruzaléma a jeho okolí. 
Naši první rodiče Adam a Eva byli stvořeni nedaleko Jeruzaléma na tom místě, kde je 

dnes Betlém. 
1,1
0 

Et appellávit Deus áridam terram, 
et congregátás aquás apellávit marem, 
et vídit Deus, quod esset bonum. 
A pevninu nazval Bůh zemí 
a nahromaděné vody nazval mořem 
a viděl Bůh, že to je dobré. 
appellávit = vocávit 
congregátás = collectás 
Hebrejský text má slovo moře v množném čísle (jammím). 
 

1,1
1 

Et díxit quoque Deus: 
"Germinet terra plantás virentés: 
nempe herbás ferentés sémina secundum suum genus 
et similiter lignaque ferentés frúcta secundum suum genus, 
quórum sémina in semetipsís erunt super terram!“ 
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Et factum est ita. 
A Bůh také řekl: 
"Vydej země zelené rostliny: 
totiž byliny nesoucí semena podle svého rodu 
a podobně i dřeviny nesoucí plody podle svého rodu, 
v nichž budou jejich semena na zemi!“ 
A stalo se tak. 
germinet = pródúcet = frúctificet; plantás virentés = pábulum virentem 
Rozlišují se semenonosné byliny a plodonosné dřeviny. 
 

1,1
2 

Et germinávit terra plantás virentés: 
nempe herbás ferentés sémina secundum suum genus 
et similiter lignaque ferentés frúcta secundum suum genus, 
quórum sémina in semetipsís erunt super terrá, 
et vídit Deus, quod esset bonum. 
A vydala země zelené rostliny: 
totiž byliny nesoucí semena podle svého rodu 
a podobně i dřeviny nesoucí plody podle svého rodu, 
v nichž budou jejich semena na zemi, 
a viděl Bůh, že to je dobré. 
germinat = pródúxit = frúctificávit; plantás virentés = pábulum virentem 
 

1,1
3 

Et fuit vespera, et fuit máne, diés tertius. 
A byl večer a bylo jitro, den třetí. 
 

1,1
4 

Díxitque Deus: 
"Fiant lúminária in firmámentó caelí 
et dívidant diem ac noctem 
et sint in signís et in temporibus et in diébus et in annís, 
I řekl Bůh: 
"Buďte světla na nebeské obloze 
a oddělujte den od noci 
a buďte na znamení a (rozměření) časů, dnů a let, 
dívidant = séparent = discernant 
Nebeská tělesa (slunce, měsíc a hvězdy) se neukázala do 4. dne stvoření nad zemským 

povrchem viditelně, 
protože tomu bránila hustá clona oblaků, jak bylo vysvětleno již u 1. verše. 
Bůh však nechal 4. dne tyto vodní páry nad zemským povrchem zkapalnět, 
a tak se na jasné nebeské obloze ukázala tato nebeská tělesa. 
Tyto zkapalnělé vodní páry Bůh později použil při potopě (srov. 1M 7,11), 
avšak všechna zásoba vody nebyla tehdy vyčerpána, protože lijavec z nebe byl zadržen, 

avšak mohl ještě pokračovat. 
Ze zbytku těch vod jsou vytvářeny ledové krystaly, které Bůh použije v budoucnosti 

(srov. Jb 38,22-23; Zj 16,20-21). 
Kdyby v tu dobu byl na zemi nějaký člověk, 
chápal by tuto událost ze svého pohledu jako okamžité stvoření těchto nebeských těles, 
 avšak žádný člověk tam tehdy nebyl (srov. Jb 38,4) 
a události celého týdne stvoření ukázal Pán Ježíš ve vidění proroku Mojžíšovi, aby je 

zapsal, 
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a proto je Mojžíšova zpráva o stvoření napsána z postavení člověka na zemi. Srov. Ž 
104,19; Ž 136,7-9. 

Nebeská tělesa jsou označena jako svítilny nebo světla, nikoli jako slunce a měsíc, aby 
se naznačilo, 

že nejde o živé tvory. Hebrejský výraz móadím = časy označuje bohoslužebné chvíle, 
jako je čas západu a východu slunce, čas podzimní rovnodennosti nebo čas prvního 

jarního úplňku. 
1,1
5 

ut lúceant in firmámentó caelí 
et illúminent terram. 
Et factum est ita. 
sviťte na nebeské obloze 
a osvěcujte zemi. 
A stalo se tak. 
 

1,1
6 

Et fécit Deus duo lúminária magna: 
lúminare május ad potestátem diéí, 
et lúminare minus ad potestátem noctis, 
et stellás. 
A učinil Bůh dvě velká světla: 
větší světlo, aby vládlo dni, 
a menší světlo, aby vládlo noci, 
a (učinil také) hvězdy. 
 

1,1
7 

Et posuit ea Deus in firmámentó caelí, 
ut lúceant super terram, 
A umístil je Bůh na nebeské obloze, 
aby svítila nad zemí 
 

1,1
8 

et potestátem habeant diéí et noctis 
et dívidant lúcem á tenebrís. 
Et vídit Deus, quod esset bonum. 
a vládla dni a noci 
a oddělovala světlo od tmy. 
A viděl Bůh, že to je dobré. 
dívidant = séparent = discernant 
 

1,1
9 

Et fuit vespera, et fuit máne, diés quártus. 
A byl večer a bylo jitro, den čtvrtý. 
 

1,2
0 

Dixitque Deus: 
"Éíciant aquae reptília animárum víventium secundum suum genus, 
et volátilia volantia super terram sub firmámentó caelí secundum suum genus!" 
Et factum est ita. 
I řekl Bůh: 
„Vydejte vody živá zvířata, která se pohybují, podle svého rodu, 
a okřídlence létající nad zemí pod nebeskou oblohou, podle svého rodu!“ 
A stalo se tak. 
éiciant = pródúcant = próferant; reptília = répentia 
Pátého dne Bůh stvořil zvířata, a to zástupce jednotlivých rodů (čeledí) zvířat vodních   
a zvířat létajících a dal jim schopnost rozmnožovat se, nešlo tedy o žádná hejna. 



 74 

Učíme, že hebrejské slovo min není totožné s biologickým druhem nebo rodem, spíše 
jde o čeleď nebo řád, 

přesněji řečeno o základní biologický typ, který dnes není možné taxonomicky přesně 
vymezit. 

Vodní zvířata nebyla stvořena z vody, nýbrž byla učiněna z ničeho 
a vody se jimi jenom zahemžily (srov. i následující 21. verš), jak naznačuje hebrejské 

znění. 
Vodní zvířata (hlavně ryby) osídlila moře (srov. Ž 104,25) 
a létající zvířata = okřídlenci = létavci  (ptáci a hmyz) osídlila vzduch (srov. 3M 11,20; 

Kaz 10,20). 
Hmyz je důležitý pro opylování rostlin. 
 

1,2
1 

Et fécit Deus cété grandia 
 et omnem animam víventem atque répentem, 
quás éíecérunt aquae secundum suum genus 
et omne volátile pennátum secundum suum genus, 
et vídit Deus, quod esset bonum. 
A učinil Bůh obrovská vodní zvířata 
a všechna živá zvířata, která se pohybují 
(a) které vydaly vody, podle jejich rodu, 
i všechny létající okřídlence podle jejich rodu. 
A Bůh viděl, že to je dobré. 
cété magna = cétós magnós = cété grandia 
éíecérunt = pródúxérunt = prótulérunt 
Hebrejsky tannín = obrovské zvíře, netvor, drak (srov. Jr 51,34). 
 

1,2
2 

Et benedíxit eis Deus dícéns: 
"Créscite et multiplicáte 
et impléte aquás maris, 
avésque caelís multiplicent super terram." 
I dobrořečil jim Bůh a řekl: 
„Ploďte a rozmnožujte se 
a naplňte vody moře! 
Nebeští ptáci ať se rozmnožují na zemi!“ 
multiplicáte = multiplicáminí; impléte = repléte; avésque = et volátilia 
 

1,2
3 

Et fuit vespera, et fuit máne, diés quíntus. 
Byl večer a bylo jitro, den pátý. 
 

1,2
4 

Díxit quoque Deus: 
„Pródúcat terra animam víventem in genere suó, 
júmenta et béstiás terrae et reptília secundum speciés suás!“ 
Factumque est ita. 
I řekl Bůh: 
„Vydej země živá zvířata podle jejich rodu: 
dobytek a zemskou zvěř a plazy podle jejich druhů!“ 
A stalo se tak. 
pródúcat = éíciat 
júmenta = dobytek, skot; pecora = dobytek, brav; ferae = zvěř; quadrupedia = čtvernožci 
reptília = serpentés vel serpentia 
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Šestého dne Bůh stvořil další zvířata, a to zástupce jednotlivých rodů (čeledí) zvířat 
suchozemských (srov. Jb 12,7-9) 

a dal jim schopnost rozmnožovat se, nešlo tedy o žádná stáda. 
Zvířata budou jednou poskytovat lidem mléko, maso, srst a kůže a budou jim sloužit 

v dopravě. 
Hebresky behéma = dobytek, chajat ha-arec = zemská zvěř, remeš ha-arec nebo remeš 

ha-adama = zemský plaz. 
Téhož dne Bůh stvořil také člověka ke svému obrazu podle své podoby v Pánu Ježíši 

(srov. Mdr 2,23; Ko 1,15): 
napřed stvořil z prachu země a vody (adamá = hlína) tělo prvního muže a vdechl mu 

rozumnou a nesmrtelnou duši 
a vepsal mu svůj zákon do srdce; 
potom stvořil z Adamova žebra tělo první ženy Evy a také jí vdechl rozumnou a 

nesmrtelnou duši 
a vepsal jí svůj zákon do srdce a dal ji Adamovi za manželku. 
Bůh člověka pověřil vládou (hebrejské k-b-š a r-d-h) nad celou zemí a nad zvířaty 
a za pokrm mu určil rostlinnou stravu z čistých bylin a plodů dřevin. 
Obrazem se myslí hlavně přirozenost člověka, podobou jeho prvotní spravedlnost. 
Prvotní spravedlnost člověk ztratil pádem do hříchu, zůstala mu jen porušená 

přirozenost. 
Člověka Bůh postavil na zem jako Boží obraz, aby byl výsostným znamením Božím 
a spoluvytvářel tento výsostný obraz Boží svou podobností Bohu. Buďte dokonalí, jako 

je dokonalý váš Otec. 
Je třeba vědět, že je rozdíl mezi duší vegetativní (rostlinnou), duší senzitivní (zvířecí), a 

duší rozumnou (lidskou). 
Jen lidská duše je nesmrtelná, duše rostlinné a zvířecí umírají s tělem. Srov. Kaz 3,19-

20. 
Řecky psyché = duše, pneuma = duch. 
Hebrejsky nefeš = duše, rúach = duch. V hebrejských textech se často používají takto 

rozlišené pojmy: 
nefeš = duše vegetativní, rostlinná; ruach = duše senzitivní, zvířecí; nešama = duše 

rozumná, lidská; srov. šamajim. 
 

1,2
5 

Et fécit Deus júmenta et béstiás terrae secundum speciés suás 
et omne reptíle terrae in genere suó. 
Et vídit Deus, quod esset bonum. 
A učinil Bůh dobytek podle jeho rodu a zemskou zvěř podle jejího rodu 
a všechny zemské plazy podle jejich rodu. 
A Bůh viděl, že to je dobré. 

1,2
6 

Et ait Deus: „Faciámus hominem ad imáginem nostram juxtá similitúdinem 
nostram; 

et praesint piscibus maris  et volatílibus caelí et omnium pecóribus 
et béstiís úniversaeque terrae omníque reptílí, quod movétur in terrá.“ 
Et factum est ita. 
Bůh také řekl: „Učiňme člověka k našemu obrazu podle naší podoby! 
Ať (lidé) panují nad mořskými rybami a nad nebeskými ptáky a nad dobytkem 
i nad veškerou zemskou zvěří i nad každým plazem, který se pohybuje po zemi!“ 
A stalo se tak. 
praesint = dominentur = dominábuntur; panují = vládnou 
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Filón Alexandrijský popisuje pastýře stád skotu a bravu, jak řídí svá stáda jen s holí 
v ruce, 

jak oráči řídí svá volská spřežení a jak berani se nechávají stříhat a koně jsou snadno 
vedeni za uzdu, 

ačkoli jsou zvířata proti lidem vybavena mnohem větší silou (O stvoření světa, 85). 
 

1,2
7 

Et creávit Deus hominem ad imáginem suam juxtá similitúdinem suam; 
ad imáginem Deí juxtá similitúdinem Deí creávit illum: masculum et féminam 

creávit eós. 
A stvořil Bůh člověka ke svému obrazu podle své podoby, 
k obrazu Božímu (podle podoby Boží) ho stvořil, muže a ženu je stvořil. 
Ze všech tvorů se konstatuje pohlavní diferenciace a vzájemná komplementarita jenom 

u člověka. 
 

1,2
8 

Benedíxitque illís Deus et ait illís: 
„Násciminí et multiplicáminí et repléminí terram et subicite eam 
et domináminí piscibus maris et volatílibus caelí 
et úniversís animantibus, quae moventur super terram.“ 
I dobrořečil jim Bůh a řekl jim: 
„Ploďte a rozmnožujte se a naplňte zemi a podmaňte ji 
a panujte nad mořskými rybami a nad nebeskými ptáky 
a nade všemi zvířaty, která se pohybují po zemi!“ 
násciminí = créscite; ploďte se = rozplozujte se (podle Hegerova překladu) 
subicite = domináminí 
domináminí = imperáte 
 

1,2
9 

Et díxit Deus: „Ecce dedí vóbís omnem herbam afferentem sémen super omnem 
terram 

et úniversa ligna, quae habent in semetipsís fructum sementem, ut sint vóbís in 
escam, 

A Bůh řekl: „Hle, dal jsem vám na celé zemi každou bylinu, která nese semena, 
a každý strom, který nese plody se semeny, aby vám byly za pokrm, 
 

1,3
0 

et cúnctís animantibus terrae omníque volucrí caelí 
et úniversís, quae moventur in terrá et in quibus est anima vívéns, ut habeant ad 

véscendum.“ 
Et factum est ita. 
i všem zemským zvířatům i všem nebeským ptákům 
i všemu, co se pohybuje po zemi a v čem je život, (dal jsem je za pokrm), aby je měli 

k nasycení.“ 
A stalo se tak. 
 

1,3
1 

Víditque Deus cúncta quae fecerat, et ecce erant valdé bona. 
Et fuit vespera, et fuit máne, diés sextus. 
I viděl Bůh všechno, co byl učinil, a hle, bylo to velmi dobré. 
A byl večer a bylo jitro, den šestý. 
 
Zajímavá paralella stvoření světa a stavby svatyně (// 22M 39,43a) 

  
2,1 Igitur perfectí sunt caelí et terra et omnés exercitús eórum. 
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Tak byla dokončena nebesa a země i všechny jejich zástupy. 
perfectí = consummátí 
ornátus = compositió 
Zástupy (hebrejsky cábá) označují hvězdy (Iz 40,26) a nebeské (1Kr 22,19) i pozemské 

(2M 7,4; 1S 17,45) bytosti. 
Zajímavá paralella stvoření světa a stavby svatyně (// 22M 39,32) 

2,2 Complévitque Deus dié septimó opus suum, quod fecerat, 
et requiévit dié septimó ab úniversó opere, quod patráverat. 
I dokončil Bůh dne sedmého své dílo, které byl konal, 
a odpočinul si dne sedmého od veškerého svého díla, které byl konal. 
complévit = perfecit 
patrárat = patráverat 
Zajímavá paralella stvoření světa a stavby svatyně (// 22M 40,33) 

2,3 Et benedíxit Deus diéí septimó et sánctificávit illum, 
quia in ipsó cessáverat ab omní opere suó, quod coeperat facere. 
A dobrořečil Bůh dni sedmému a posvětil ho, 
neboť v něm přestal konat veškeré své stvořitelské dílo. 
creávit Deus et faceret = coeperat Deus facere 
Sedmého dne Bůh dokončil své stvořitelské dílo a odpočinul si (hebrejský kmen š-b-t). 
Jistě nebyl unavený, aby si potřeboval odpočinout (srov. Iz 40,28) a neodpočinul si pro 

sebe, 
nýbrž pro člověka, aby mu dal vlastní příklad. 
Sedmý den (sobota) se stal dnem památky stvořitelského díla Božího (srov. Ž 111,4) 
a dnem odpočinku pro člověka (srov. 2M 20,8-11) až od časů Mojžíšových, 
přičemž sobotu slavili nejen lidé na zemi, ale i andělé v nebi (srov. Jub 2,18), 
a tak to zůstalo až do dne vzkříšení Pána Ježíše, jenž obnovil svěcení prvního dne 

(neděle). 
 
O velikonoční neděli 27. března roku 34 Pán Ježíš, dříve než ve večeřadle přinesl svatou 

mešní oběť, 
slavnostně prohlásil, že obnovuje svěcení neděle jako dne Páně a ruší zachovávání 

starozákonní soboty. 
První a jediný den všeobecného stvoření je neděle a právě tento den je dnem Páně, 
neboť jak šest dnů stvoření podle biblické zprávy, tak i den sedmý, kdy si Bůh podle 

svatého textu odpočinul, 
jsou ve skutečnosti jedním a jediným dnem všeobecného stvoření, 
a poněvadž toto dílo stvoření se stalo prvního dne, Bůh tento první den týdne posvětil 

jako svůj den. 
Učíme, že Bůh na začátku stvoření ustanovil tento první den týdne jako den zvláště 

zasvěcený svému uctívání. 
Všeobecná povinnost zachovávat neděli jako svatý den byla uložena od Boha již 

Adamovi a Evě po pádu do hříchu, 
a to prostřednictvím zvláštního zákona Božího, který byl předáván z generaci na 

generaci, až pro zkaženost lidí 
se přestala neděle světit jako den Páně, a tak tomu bylo až do potopy. Jen ti, kdo zůstali 

Bohu v těch časech věrní, 
měli v úctě jeho nejsvětější Jméno a konali bohopoctu. Po potopě se opět postupně 

začalo na neděli zapomínat. 
V původním zákoně Božím byl obsažen také původní dekalog. Jeho obsah byl podstatně 

tentýž 
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jako v pozdějším dekalogu, který byl dán od Boha skrze Mojžíše, avšak rozdíl mezi 
prvním a druhým dekalogem 

spočíval v tom, že Bůh změnil neděli na sobotu podle dějin stvoření, které zjevil 
Mojžíšovi (2M 20,8-11). 

Ostatně na jiném místě se zdůvodňuje svěcení soboty vysvobozením Izraele z Egypta 
(5M 5,12-15). 

Tím se naznačuje nedokonalost zákona Mojžíšova, který byl dočasnou přípravou na 
zákon Kristův, 

neboť Kristus přišel, aby přivedl zákon k dokonalosti, 
a proto navrátil svým vzkříšením prvnímu dne týdne jeho posvátný charakter a naplnil 

svěcení sedmého dne soboty, 
jakož i zachovávání ostatních předpisů zákona Mojžíšova, na což měl právo jakožto 

božský Zákonodárce. 
Kromě toho posvětil neděli svým narozením i vzkříšením a sesláním Ducha svatého. 
Sobotou křesťanů a svatým dnem Nového zákona je tedy neděle, jako tomu bylo i dříve  

od Adama až do Mojžíše; 
ve Skutcích apoštolů čteme, že křesťané se scházeli k bohoslužbám prvního dne po 

sobotě (Sk 20,7; srov. 1K 16,2), 
a sv. Jeroným dosvědčuje, že „neděle je den vzkříšení, je to den křesťanů, je to náš den“. 
 
Zajímavá paralella stvoření světa a stavby svatyně (// 22M 39,43b) 

2,4 Hic est liber generátiónis terrae et caelí, quandó creáta sunt, 
in dié quó fecit Dominus Deus caelum et terram 
Toto je rodopis nebe a země, jak byly stvořeny, 
v den, kdy Pán Bůh učinil nebe a zemi 
Hebrejsky tóledót = rodopis(y); na jiných místech se týkají rodokmenů, v 1M celkem 

desetkrát 
(rodopisy Adamovy 5,11 – rodopisy Noemovy 6,9 a synů Noemových 10,1 – rodopisy 

Sémovy 11,10 
– rodopisy Terachovy 11,27 – rodopisy Izmaelovy 25,15 – rodopisy Izákovy 25,19 – 

rodopisy Ezauovy 36,1.9 
– rodopisy Jákobovy 37,2). Řecky geneseis = počátky. 
Zajímavé je obrácené pořadí: „země a nebe“ (srov. Ž 148,13), což naznačuje, 
že nyní jde hlavně o popis poměrů a událostí na zemi. 
Texty 1M 2,4-25 a 1M 1,1-2,3 nejsou v žádném případě podvojné zprávy z různých dob, 

první starší a druhá mladší, 
nýbrž jde o zprávu jedinou a v podstatě soudobou, jejíž texty se navzájem doplňují tak, 
že text 1M 2,4-25 doplňuje předcházející text 1M 1,1-2,3. 
 

2,5 et omne virgultum agrí, antequam orirétur in terrá, 
omnisque herba agrí, priusquam germináret in regióne; 
nón enim pluerat Dominus Deus super terram, 
et homo non erat, qui operárétur humum; 
a žádné polní křoví ještě nevzcházelo na zemi, 
ani žádná polní bylina ještě nevyrůstala v krajině, 
nebylo na zemi ještě žádné polní křovisko 
ani nevzcházela žádná polní bylina, 
neboť Pán Bůh nezavlažoval zemi deštěm 
a nebylo člověka, jenž by obdělával půdu; 
orirétur = exorerétur 
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virgultum = viride 
herba = pábulum 
Pro Mojžíše neobvyklý pohled na zemi, kde ještě nejsou žádné divoce rostoucí ani 

kulturní rostliny. 
 

2,6 sed fóns ascendébat dé terrá irrigáns úniversam superficiem terrae. 
jen pramen vystupoval ze země a zavlažoval celý zemský povrch. 
ascendébat = égrediébátur 
superficiem = omnem faciem 
terrae = paradísí 
Hebrejsky ´éd = pramen, vodní zdroj (srov. akkadsky eddû = záplava, povodeň) se 
vyskytuje už jenom 
na jednom místě (Jb 36,27). Vláha shora je déšť, kdežto vláha zdola je záplava. 
 

2,7 Tunc fórmávit Dominus Deus hominem dé límó terrae et ínspírávit in faciem ejus 
flátum vitae, 

et factus est homo in animam víventem. 
Tehdy utvořil Pán Bůh člověka z prachu země a vdechl mu do tváře dech života, 
a tak se stal člověk živým tvorem. 
fórmávit = fínxit = figúrávit = figulávit = plasmávit 
dé límó terrae = ex lutó = ex pulvere 
in faciem ejus = in nárés ejus (srov. hebr. af = nos, dvojné číslo appajim = chřípí, nosní 

dírky) 
ínspírávit = aspírávit = ínsufflávit = ínflávit = suflávit = afflávit = síbilávit; vdechl = 

vdmychl (podle Hegera) 
flátum = spiráculum = ínspírámentum (srov. hebr. nišmat chajjím = dech života nebo 

přesněji dýchání živých) 
Podivuhodným způsobem byl stvořen člověk  a podivuhodným způsobem vzniká 

dodnes (srov. Ž 139,13-16). 
Rozlišují se tři složky člověka: tělo (básár), duše (nefeš) a duch (rúach); srov. 1Te 5,23. 
V hebrejském textu u výrazu „utvořil člověka“ najdeme zvláštní pravopis slova vajicer 

(od slovesa jácar = tvarovat) 
(vav, jod, jod, cade, reš), kde se píše neobvykle zdvojené jod. To naznačuje dvojí 

stvoření člověka: 
utvoření z prachu země a vdechnutí dechu života. 
Ostatně i výraz „z prachu země“ zní afar min ha-adama, nikoli afar meadama, 
což naznačuje, že šlo o prach vzatý z toho místa, o němž je řečeno: „Oltář ze země 

udělej mi“ (2M 20,21). 
To místo obětí Adamových, místo obětí Ábelových i Kainových, místo oltáře Noemova, 

místo obětování Izáka 
a místo oltáře jeruzalémského chrámu. 
Hebrejský výraz afar se používá pro prach,  a nikoli pro hlínu, s níž pracoval hrnčíř, 
tam by muselo být použito výrazu chomer. Srov. Iz 45,9 a 64,7; Jr 18,1-6; Ř 9,20-21. 
Jinak spolu souvisí hebrejské výrazy ´ádám = člověk a ´ádámá = země (srov. latinské 

výrazy homo a humus). 
Hebrejské výrazy nefeš chajim = dech života, nefeš chajjá = živá duše. 
 

2,8 Plantáverat autem Dominus Deus paradísum voluptátis in terrá Eden ad orientem, 
in quó posuit hominem quem formáverat. 
A Pán Bůh vysadil nádhernou zahradu v zemi Edenu na východě 
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a postavil tam člověka, kterého utvořil. 
plantáverat = byl vysadil, plantávit = vysadil = vysázel nebo zasázel (Heger) 
paradísum voluptátis = hortum déliciárium 
ad orientem = á príncipió 
in quó = ibí 
Hebrejsky gan = persky parididaéza = zahrada (jde o chráněné, ohrazené místo). 
Byla předobrazem chrámu a svatyně (srov. Ž 46,5; Ez 47,1nn.; Zj 21,1-2 a 22,1-5). 
Třetího dne Bůh také založil nádhernou zahradu v zemi Edenu: 
učíme, že hranice země Edenu odpovídají hranicím Svaté země, 
kterou Bůh slíbil Abrahamovi pro jeho potomky a poté Mojžíšovi pro třináct kmenů 
Izraele. 
Středem zahrady bylo místo dnešního Jeruzaléma a jeho okolí. Srov. 1M 1,9. 
Naši první rodiče Adam a Eva byli stvořeni nedaleko Jeruzaléma na tom místě, kde je 
dnes Betlém. 
Slovo Eden (eden = nádhera, rozkoš; srov. Ž 36,9) označuje krásu té země (Iz 51,3; Ez 
28,13; Ez 31,9), 
která podle nádherné zahrady byla pojmenována. Proto používáme delšího výrazu 
„nádherná zahrada v zemi Edenu“. 
Na východě se rozumí východně od postavení Mojžíšova. 
V Písmu svatém se potom uvádí ještě jiná země Eden, avšak její název souvisí se 
sumerským slovem edinu = step; 
jde o krajinu na středním Eufratu (srov. 2Kr 19,12; Iz 37,12; Ez 27,23). 
 

2,9 Pródúxitque Dominus Deus dé humó omne lignum pulchrum ad vísú et ad 
véscendum suáve; 

lignum etiam vítae in medió paradísí lignumque scientiae boní et malí. 
I dal Pán Bůh vyrůst ze země všemu stromoví pěknému na pohled a s plody dobrými 

k jídlu; 
uprostřed zahrady pak stromu života a stromu poznání dobrého a zlého. 
pulchrum ad vísú = pulchrum ad videndum = formósum ad aspectú 
ad véscendum suáve = ad escam bonum = in edendum bonum 
lignum vítae = arborem vitae 
lignum scietiae boní et malí = arborem cógnóscentiae boní et malí = arborem 

dígnóscentiae boní et malí 
Místo uprostřed zahrady bylo stejné místo, kde později byla hora Kalvárie. 
Stromem života byla duše Ježíšova a stál na místě, kde později stál kříž Kristův. 
Stromem  poznání dobrého a zlého neboli strom smrti byl satan a stál na místě, kde 

později stál kříž nekajícího lotra. 
Eva a pak Adam stáli v době satanova pokušení na místě, kde později stál kříž kajícího 

lotra. 
 

2,1
0 

Et fluvius égreditur ex terrá Eden ad irrigandum paradísum voluptátis 
quí inde díviditur in quattuor capita. 
A ze země Edenu vychází řeka, aby napájela nádhernou zahradu, 
a odtud se dělí ve čtyři ramena. 
égreditur = égrediébátur = pródibat = prócédit = exit 
in quattuor capita = in quattuor initia = in quattuor flúmina 
Touto řekou byla duše Mariina. 
 



 81 

2,1
1 

Nómen flúminis úní Phison: ipse est quod circumit omnem terram Hevilath, ubí 
náscitur aurum; 

Jméno prvního ramene je Píšon; to obtéká celou zemi Chavílu, kde se těží zlato; 
Píšon (Fisón) = Tryskající 
Název země Chavíla (Hevilath)  souvisí s hebrejským slovem chól = písek (srov. 5M 

33,19). 
Písmo svaté zná i jinou zemi Chavílu, která sousedila s územím Izraele (srov. 1M 25,18; 

1S 15,7), patrně Arábii. 
Tato říční ramena není možné přesně určit, protože poměry na zemi se od té doby 

změnily. 
Podle některých výkladů jde o řeku Indus (podle Josefa Flavia o řeku Gangu) nebo spíše 

o některou arabskou řeku. 
 

2,1
2 

et aurum terrae illíus optimum est: ibíque invenitur bdellium et lapis onychinus. 
a zlato té země je nejlepší; a tam se nalézá také vonná pryskyřice a kámen onyx. 
Hebrejsky bedólach = vonná pryskyřice (srov. 4M 11,7) ze stromu Balsamodendrum 

africanum. 
Hebrejsky šóham = červený kámen karneol. Septuaginta uvádí světlezelený kámen onyx 

(Heger: kámen šoham) 
 

2,1
3 

Et nómen flúminis secundí Gehón: ipse est quod circumit omnem terram 
Aethiopiam. 

Jméno druhého ramene je Gíchón; to obtéká celou zemi Ethiopii. 
Název řeky Gíchón (Gehón) připomíná stejnojmenný jeruzalémský pramen (dosl. 

výtrysk, gejzír, silný pramen), 
k němuž směřovala procesí z chrámu o podzimních novoročních slavnostech (srov. 1Kr 

1,45). 
Někteří tuto řeku ztotožňují s Bílým a Modrým Nilem (také Josefus Flavius ji 

ztotožňuje s Nilem). 
Země Ethiopie (hebrejsky Kúš) je označením území národů hamitské větve v severní 

Africe 
(jako jsou např. Egypťané, Berbeři, Núbijci, Somálci, Danákilové, Afarové, Íssové, 

Hausové). Srov. 1M 10,6. 
Nejde o zemi Kassitů v jižní Mezopotámii. 
 

2,1
4 

Nómen véró flúminis tertií Tigris: ipse fluit ad orientem Assyriae. 
Flúmen autem quartum ipse est Euphrátés. 
Jméno třetího ramene je Tigris; to teče východně od Asýrie. Čtvrté rameno je Eufrat. 
Hebrejsky Chiddékel = Tigris; Ferát = Eufrat. Někdy se uvádějí překlady Mírná či Širá a 

Bystrá či Úzká. 
Řeky Tigris a Eufrat jsou známé a pramení v arménských horách. 
Zajímavé srovnání poskytuje text Sír 24,23-31. 
 

2,1
5 

Tulit ergo Dominus Deus hominem, quem fórmáverat, 
et posuit eum in paradísó voluptátis in terrá Eden ad orientem, ut operárétur et 

custódíret illum; 
Vzal tedy Pán Bůh člověka, jehož byl utvořil, 
a postavil ho do nádherné zahrady v zemi Edenu na východě, aby ji obdělával a střežil; 
tulit = apprehendit = accépit 
fórmáverat = fecerat 
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in paradísó voluptátis = in hortó déliciárium 
Bůh vzal člověka jako otec bere svého syna a poprvé jej ponechal svobodě jeho vůle. 
Svoboda však není jen výsadou, ale i zkouškou. 
Obdělávat a střežit (hebrejské kmeny ´-b-d = sloužit a š-m-r = střežit) znamená 

kultivovat fyzicky i morálně. 
Bůh ponechal člověku svobodu vybrat si mezi poslušností a neposlušností, 
a tak se vlastně zřekl části své všemohoucnosti ve prospěch člověka, 
jenž se tak stal pánem svého osudu a zaujal mezi tvory výsadní postavení, 
neboť člověk má svobodu i ve vztahu k Bohu. 
Sírachovec říká jasně: „Bůh před tebe položil oheň a vodu, po čem chceš, vztáhni ruku.“ 
Vědět předem a vnutit vlastní vůli jsou dva různé pojmy; předzvědění však neničí 

svobodnou vůli. 
Existuje tak přirozené právo, což poprvé zdůraznil anglický učenec a právník John 

Selden (1584-1654) ve svém díle 
De jure naturali et gentium juxta disciplinam Hebraeorum (Přirozené právo a právo lidí 

podle Hebrejů). 
 

2,1
6 

praecépitque Dominus Deu hominí dícéns: Ex omní lignó paradísí comede; 
i přikázal Pán Bůh člověku: „Z každého stromu zahrady smíš jíst; 
Var.: comedite 
 

2,1
7 

dé lignó autem scientiae boní et malí quod est in medió paradísí né comedás, nec 
tetigeris illud; 

in quócumque enim dié coméderis ex eó, morte moriéris. 
avšak se stromu poznání dobrého a zlého, který je uprostřed zahrady, vůbec nejez, ani se 

ho nedotýkej; 
neboť v kterýkoli den bys s něho pojedl, smrtí zemřeš!“ 
Var.: né comedátis, nec tetigeritis, comederitis, morte moriéminí 
 

2,1
8 

Díxit quoque Dominus Deus: Nón est bonum esse hominem sólum; 
faciámus ei adjutórium simile sibi. 
I řekl Pán Bůh: „Není dobré, aby člověk byl sám; 
učiňme mu pomoc jemu podobnou.“ 
Var.: Nón est bonum hominem sólum esse sólitárium 
Srov. Kaz 4,9-12. 
 

2,1
9 

Fórmátís igitur Dominus Deus dé humó cúnctís animantibus terrae et úniversís 
volátilibus caelí, 

addúxit omnia ea ad Adam, ut vidéret quid vocáret ea; 
omne enim, quod vocávit Adam animae víventis, ipsum est nómen ejus. 
Vytvořiv tedy Pán Bůh ze země všechna pozemská zvířata a všechno nebeské ptactvo, 
přivedl je k člověku, aby viděl, jak je nazve; 
každý živý tvor se měl jmenovat podle toho, jak by jej nazval. 
Var.: Et quaecumque fínxerat Dominus Deus adhúc dé humó ex omní genere pecórum 
et ex omní genere bestiárum et ex omní genere volátilium caelí, 
perdúxit omnia ea ad Adam, ut vidéret, quid vocáret ea; 
omne enim, quod vocávit Adam animae víventis, hoc est nómen illíus. 
 

2,2
0 

Appellávitque Adam nóminibus suís cúncta animantia terrae  et úniversa volátilia 
caelí 
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(et secundum quod vocávit ea Adam hoc est nómen eórum); 
Adae véró nón inveniébátur adjutórium simile ei. 
Adam tedy pojmenoval všechna pozemská zvířata a všechno nebeské ptactvo 
(a podle toho, jak je Adam nazval, byla jejich jména); 
ale pro Adama se nenašla pomoc jemu rovná. 
nón inveniébátur = nón est inventum 
 
 

2,2
1 

Immísit ergo Dominus Deus soporem in Adam; 
cumque obdormisset, tulit únam dé costís ejus et replévit locum ejus carne 
I uvedl Pán Bůh na Adama tvrdý spánek; 
a když byl usnul, vzal jedno z jeho žeber a vyplnil to místo masem 
Hebrejsky tardémá = tvrdý spánek 
Adamův tvrdý spánek byl spojen s viděním, co se děje. Adam je hlavou nejen svých 

dětí, ale i své ženy. 
Eva se zrodila z Adamova boku, jako Církev se zrodila z probodeného boku Kristova. 
Sv. Augustin říká, že Adam usíná, aby z jeho otevřeného boku byla stvořena Eva, 
a Kristus umírá, aby se z jeho probodeného boku zrodila Církev s moudrostí sedmi 

svátostí. 
 

2,2
2 

et fórmávit Dominus Deus costam, quam tulerat ex Adam, in mulierem et addúxit 
eam ad Adam. 

a Pán Bůh utvořil z žebra, které byl vzal z Adama, ženu a přivedl ji k Adamovi. 
fórmávit = aedificávit 
Hebrejsky célá = žebro je překládáno takto jenom na tomto místě, jinde značí bok nebo 

boční stěnu, např. chrámu. 
Člověk jakožto muž a žena má být obrazem chrámu Božího (srov. 1K 3,16 a 6,19). 
 

2,2
3 

Díxitque Adam: Hoc est nunc ossum ex ossibus meís, et caró dé carne meá: 
haec vocábitur virágó, quoniam dé viró sumpta est, et haec erit mihi adjutórium. 
I řekl Adam: „Toto je kost z mých kostí a tělo z mého těla! 
Bude se nazývat muženou, vždyť z muže je vzata, a bude mi pomocí!“ 
Pojmy muž a mužena se snaží vystihnout hebrejské výrazy ´íš = muž a ´iššá = žena. 
Výraz „kost z mých kostí a tělo z mého těla“ naznačuje jejich sounáležitost (srov. 1M 

29,14; 2S 5,1). 
 

2,2
4 

Quamobrem relinquet vir patrem suum et mátrem suam et adhaerebit mulierí 
suae, 

et erunt duo in carnem únam. 
Proto opustí člověk svého otce i svou matku a přilne ke své ženě 
a stanou se dva jedním tělem. 
quamobrem = propter hoc 
adhaerebit = adjungétur = conjungétur = adglutinábit sé nebo agglutinábit sé = 

conglutinábitur 
mulierí suae = ad mulierem suam 
et erunt = eruntque 
Vztah muže a ženy v nerozlučitelném manželství je obdobou vztahu Boha k člověku a 

Krista k Církvi 
(srov. Iz 54,5; Ef 5,21-33; Mt 19,6). 
 



 84 

2,2
5 

Erat autem uterque núdus, Adam scilicet et uxor ejus, et nón érubescébant. 
Oba dva byli nazí, člověk i jeho žena, ale nestyděli se. 
uterque (+ sg.) = ambo (+ pl.) 
Adam scilicet et uxor ejus = tam Adam quam uxor ejus 
érubescébant = confund- 
 

  
3,1 Serpéns enim erat callidior cúnctís animantibus agrí, quae fécerat Dominus Deus. 

Et díxit  serpéns ad mulierem: 
Cúr praecépit vóbís Deus, ut nón comederétis ex omní lignó paradísí? 
Had byl pak lstivější než všechna polní zvířata, která Pán Bůh byl učinil. 
I řekl had ženě: 
„Proč vám Bůh zakázal jíst se všech stromů v zahradě?“ 
serpéns enim = serpéns autem 
callidior = astútior 
animantibus agrí = animantibus terrae 
ad mulierem = mulierí 
cúr = quáré = véréne 
ut nón = né 
dé omní lignó paradísí = ab omní lignó quod est in paradísó 
Podobu hada na sebe vzal satan (srov. Zj 19,9; Zj 20,2). 
Podle Josefa Flavia všechna zvířata v ráji uměla mluvit. 
 

3,2 Et díxit mulier ad serpentem: Ex frúctú omnium lignórum, quae sunt in paradísó, 
véscimur; 

Žena hadovi řekla: „Plody se všech stromů v zahradě požíváme; 
ad serpentem = serpentí 
véscimur = comedimus; srov. vescémur = budeme požívat = comedémus = budeme jíst 
 

3,3 dé frúctú autem ligní scientiae boní et malí, quod est in medió paradísí, 
praecépit nóbís Deus né comederémus ex eó et né tangerémus illud, ut nón morte 

moriéminí. 
jen plody se stromu poznání dobrého a zlého, který je uprostřed zahrady, 
nám Bůh zakázal jíst a dotýkat se jich, abychom nezemřeli smrtí.“ 
autem = véró 
Žena mluví v množném čísle, neboť Boží zákaz nebyl určen jen muži. 
 

3,4 Díxit autem serpéns ad mulierem: Néquáquam morte moriéminí. 
Had však řekl ženě: „Vůbec nezemřete smrtí. 
ad mulierem = mulierí 
 

3,5 Sed sciébat Deus quod in quócumque dié comedéritis ex eó aperientur vóbís oculí, 
et eritis sícut Deus scientés bonum et malum. 
Ví však Bůh, že v den, kdy byste z nich pojedli, otevřou se vám oči 
a budete jako Bůh poznávat dobré i zlé.“ 
Sed sciébat = Scit enim 
quod = quia = quoniam 
vóbís oculí = oculí vestrí 
sícut = tamquam = velut = quasi 
scientés = cógnóscentés = dígnóscéntés 
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Had ženě lže a nespravedlivě obviňuje Boha (srov. Jb 15,5) a staví se vlastně na roveň 
Kristu, 

když lidem slibuje otevření očí (srov. Iz 35,5; 42,7 a 61,1), a nakonec je vede k hříšné 
touze po bohorovnosti. 

Není špatné následovat Boha v jeho dokonalosti, ale je špatné snažit se dosáhnout 
tohoto cíle bez Boha. 

Hebrejská slova ´árúm = chytrý a ´áróm = nahý (nazí = ´arúmím) spolu souvisejí, 
třebaže bývají odvozována od různých kmenů (´vr II a ´rm II). 
 

3,6 Vidit igitur mulier quod suáve esset lignum ad véscendum 
et pulchrum ad vísú aspectúque délectábile 
et désíderábile esset lignum ad cógnoscendum, 
et tulit frúctum dé lignó illó et comédit déditque viró suó sécum, quí comédit. 
Žena  tedy viděla, že je to strom s plody dobrými k jídlu, 
pěkný na pohled a lahodný zraku, 
a že je to strom žádoucí poznání 
strom slibující vševědoucnost, 
vzala tedy z jeho plodů a jedla, dala také svému muži, který byl s ní, a on jedl také. 
ad cógnoscendum = ad intelligendum = ad intuendum = ad cónsíderandum = ad 

contrectandum 
sécum = simul 
Jedovaté semeno zapustilo kořeny a otrávilo lidské srdce. Žena hleděla na strom se 

žádostivostí (srov. 1J 2,16) 
po vševědoucnosti, a tím i po všemohoucnosti. 
Křešťanští malíři často zachycují pád do hříchu pod jabloní se zřetelem na latinskou 

slovní hříčku 
malus, malum = zlý, zlo a málus, málum = jabloň, jablko. 
 

3,7 Et apertí sunt oculí ambórum. 
Cumque cógnóvissent sé esse núdós, 
cónsuérunt folia fículnea et fécérunt sibi tegumenta. 
A oběma se otevřely oči. 
A když byli poznali, že jsou nazí, 
spletli fíkové listy a přepásali se jimi. 
cónsuérunt = assuérunt 
tegumenta = perizomata = subcinctória = praecinctória = vestímenta 
 

3,8 Et cum audíssent vócem Dominí Deí ambulantis in paradísó ad auram post 
merídiem, 

abscondérunt sé Adam et uxor ejus á facié Dominí Deí ad illum lignum quod erat 
in medió paradísí. 

A když byli uslyšeli hlas Pána Boha kráčejícího po zahradě za podvečerního vánku, 
ukryli se Adam a jeho žena před Pánem Bohem u toho stromu, který byl uprostřed 

zahrady. 
ad auram post merídiem = ad vesperam 
ad illum lignum quod erat = ad illam arborem quae erat 
Hebrejský kmen h-l-k znamená procházet se s někým, být s ním v obecenství. 
Bůh přichází za člověkem, ale člověk před ním utíká. Srov. Ž 139,7-12. 
 

3,9 Vocávitque Dominus Deus Adam et díxit eí: Adam, ubí es? 
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I zavolal Pán Bůh Adama a řekl mu: „Adame, kde jsi?“ 
 

3,1
0 

Quí ait: Vócem tuam audíví  Domine in paradísó 
et timuí, quoniam núdus eram, et abscondí mé á facié tuá. 
On odpověděl: „Uslyšel jsem v zahradě tvůj hlas, Pane, 
a bál jsem se, že jsem nahý, a ukryl jsem se před tebou.“ 
eram = essem 
 

3,1
1 

Cuí díxit Dominus Deus: Quis enim indicávit tibi quod núdus essés, 
nisi quod ex lignó, dé quó sóló tibi praecéperam, né comederés, comédistí? 
Pán Bůh mu řekl: „Kdo ti oznámil, že jsi nahý? 
Nejedl jsi se stromu, s něhož jediného jsem ti zakázal jíst?“ 
indicávit = nuntiávit 
ex quó lignó, dé quó sóló = ab illa arbore, ex quá sólá 
 

3,1
2 

Díxitque Adam: Mulier illa, quam dedistí mihi sociam, 
ipsa dedit mihi dé lignó illó, ut comederem, et ego comédí. 
I řekl Adam: „ Ta žena, kterou jsi mi dal, aby při mně stála, 
to ona mi dala s toho stromu, abych jedl, a já jsem jedl. 
 

3,1
3 

Et díxit Dominus Deus ad mulierem: Quáré hoc fécistí? 
Quae respondit: Serpéns décépit mé, et comedí. 
A zeptal se Pán Bůh ženy: „Proč jsi to učinila?“ 
Ona odpověděla: „Had mne podvedl a jedla jsem.“ 
Et díxit Dominus Deus ad mulierem = Et interrogávit Dominus Deus mulierem 
décépit = sédúxit = persuásit = obloudil (Heger) 
 

3,1
4 

Tunc díxit Dominus Deus ad serpentem: 
Quoniam hoc fécistí, maledictus es tú inter omnia animantia terrae: 
super ventrem tuum reptábis et pulverem terrae comedés cúnctís diébus vítae tuae. 
Tehdy řekl Pán Bůh hadovi: 
„Protože jsi to učinil, jsi zlořečený mezi všemi pozemskými zvířaty: 
budeš se plazit po břiše a po všechny dny svého života žrát budeš prach země.“ 
ad serpentem = serpentí 
super ventrem tuum reptábis = super pectus tuum gradiéris 
cúnctís diébus vítae tuae = in omnibus diébus vítae tuae 
Hadí plazení bude člověku připomínat Boží soud nad pokušitelem a jeho pokoření. 
Prach země připomíná smrt a hrob (srov. Jb 17,16; Ž 22,30). 
Podle Filóna Alexandrijského naznačuje hadí plazení spjatost se zemí a vůbec 

pozemskou žádostivost, 
a žraní prachu země naznačuje nenasytnost a pomíjejícnost (O stvoření světa, 157-158). 
Hada se Bůh neptá, co ho vedlo k jeho činu, čímž se naznačuje tajemství zla, 
ostatně zlo existovalo již od satanova pádu. 
 

3,1
5 

Inimícitiás pónó inter té et mulierem, et sémen tuum et sémen illíus; 
ipsa contéret caput tuum et tú conterés calcáneum ejus. 
Nepřátelství kladu mezi tebe a ženu i mezi potomstvo tvoje a potomstvo její; 
ona ti rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu. 
ipsa contéret caput tuum = ipsa calcábit caput tuum 
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et tú conterés calcáneum ejus = et tú calcábis calcáneum ejus = et tú ínsidiáberis 
calcáneó ejus 

Tento text je protoevangeliem (srov. Ga 4,4-5). 
Člověk zabíjí hada rozdrcením hlavy, zatímco sám je uštknut do paty, obojí je smrtelné. 
Pata je na lidském těle zranitelné místo, vystavené hadím útokům, ale právě ve slabosti 

se projeví síla. 
Ženou je Panna Maria, potomkem ženy je Pán Ježíš, jehož patu jednou rozdrtí hřeb 

kříže. 
Jediná naděje, jak znovu ožít, je jeho vítězství nad satanem skrze vzkříšení. 
V Božím soudu je hned obsažena spasitelná milost. 
Co starý Adam a stará Eva neposlušností pokazili, 
to nový Adam Ježíš a nová Eva Maria poslušností napraví. 
 

3,1
6 

Mulierí quoque díxit: Multiplicáns multiplicábó aerumnás tuás et gemitús tuós 
et in dolóribus pariés fíliós tuós, et sub virí potestáte eris et ipse dominábitur tuí. 
A ženě řekl: „Velice rozmnožím tvé trápení a tvé naříkání 
a v bolestech  budeš rodit děti a pod mocí muže budeš a on nad tebou bude panovat.“ 
Multiplicáns multiplicábó = Repléns replébó 
aerumnás tuás = maerorés tuós; dominábitur tuí = dominátur tibi 
 

3,1
7 

Adae véró díxit: Quia exaudístí vócem uxóris tuae 
et comédistí dé lignó, ex quó sóló praecéperam tibi né comederés, 
maledicta terra in opere tuó: in labóribus comedés ex eá frúctum ejus cúnctís 

diébus vítae tuae. 
Adamovi pak řekl: „Protože jsi uposlechl hlasu své ženy 
a jedl jsi se stromu, s něhož jediného jsem ti zakázal jíst, 
zlořečená je země pro ten tvůj čin: s námahou budeš se z ní živit po všechny dny svého 

života. 
in labóribus = in maeróribus 
cúnctís diébus vítae tuae = per omnés diés vítae tuae 
 

3,1
8 

Et spínás et tribulós germinábit tibi, et comedés herbás agrí. 
Vydá ti jenom trní a hloží a budeš jíst polní byliny. 
 

3,1
9 

In súdóre vultús tuí véscéris páne, dónec revertáris in terram, dé quá sumptus es; 
quia pulvis es, et in pulverem revertéris. 
V potu své tváře budeš jíst chléb, dokud se nenavrátíš do země, z níž jsi byl vzat; 
neboť prach jsi a v prach se navrátíš.“ 
vultús tuí = faciéí tuae 
véscéris páne = comedés pánem tuum 
revertáris in terram = redeás in terram = redeás ad humum 
quia pulvis es, et in pulverem revertéris = quia terra es, et in terram íbis/vádis 
Hebrejsky zé ´á = pot. 
Všechno zlo a sama smrt pochází z neposlušnosti a hříchu, to je pravý kořen veškeré 

lidské bídy (srov. Ř 6,23). 
Až hořkost smrti ukazuje člověku pravou podstatu hříchu a dává mu konečné poznání, 

kdo je Bůh a kdo je člověk. 
Společná zmínka o pokrmu a smrti (srov. Kaz 12,7) ukazuje na závislost lidského života 

i smrti na Stvořiteli. 
Jak pošetilá je myšlenka, že člověk je mírou všech věcí (metron pantón anthrópos)! 
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3,2
0 

Et tunc vocávit Adam nómen uxóris suae Heva, id est Víta, 
eó quod máter esset cúnctórum víventium. 
Adam svou ženu pojmenoval Eva, to je Živa, 
protože se stala matkou všech živých. 
vocávit Adam nómen uxoris suae  = Adam imposuit nómen uxoris suae 
eó quod = quoniam, quia haec/ipsa/ista máter esset cúnctórum vívórum 
Hebrejsky Chawwá = Eva = řecky Zóé = latinsky Víta. 
Žena sice už dostala jméno (srov. 1M 2,23), ale toto jméno vyjadřovalo její původ, vztah 

k muži a rovnost s ním. 
Po hříchu se vyjadřuje novým jménem její postavení matky a podřízenost muži. 
 
Nejvýraznější známkou, jíž se liší člověk od zvířat a je zcela jedinečným druhem ve 
vesmíru, 
je inteligence. Člověk pojmenoval svou manželku jménem Chava. Hebrejsky chaj 
znamená život, 
ale chava ve významu  komunikace může vycházet i z kořene chvh, což znamená 
komunikaci (srov. noc noci zvěstuje = jechave, Ž 19,3, anebo Jb 36,2). Člověk se stal 
živou duší (nefeš chaja, srov. 1M 2,7), 
což targum Onkelos, nejznámější aramejský překlad bible, vykládá jako ruach memalela 
(dech mluvení či rozhovoru). Je tedy vnitřní vztah mezi lidským životem (chaja) a 
lidskou řečí (chava). Ostatně hrtan, který nám umožňuje mluvit, je anatomicky spojen 
s průdušnicí, která nám umožňuje dýchat. 
 

3,2
1 

Fécit quoque Dominus Deus Adae et uxórí ejus tunicás pelliceás et induit eós 
A udělal Pán Bůh Adamovi a jeho ženě kožené tuniky/suknice a přioděl je 
tunicás pelliceás = kožené tuniky = kožené suknice = indumenta pellicea 
et induis eós = et vestívit eós 
Adam s Evou poté přinášejí první oběť za hřích a z kůže obětních zvířat jim Bůh udělal 

kožené tuniky. 
Ty přikrývaly nejen jejich nahotu jako předtím spletené fíkové listí, ale přikrývají i 

jejich vinu. 
Člověku Bůh přikázal, aby zakrýval svou nahotu, na rozdíl od zvířat (srov. Jub 3,31). 
Bůh pak Adama a Evu naučil všemu, co budou potřebovat pro život, a dal jim i 

náboženské zjevení 
včetně bohoslužebného řádu. Kniha Jubilejí se navíc zmiňuje o Adamově kadidlové 

oběti 
při východu slunce následujícího dne po vyhnání ze zahrady (srov. Jub 3,27). 
 

3,2
2 

et ait: Ecce homo sícut únus ex nóbís factus est sciéns bonum et malum; nunc ergó 
éíciámus eum, 

né forte mittat manum suam et súmat etiam dé lignó vítae et comedat et vívat in 
aeternum, 

a pravil: „Hle, člověk se stal jako jeden z nás, poznávaje dobré i zlé; nyní tedy jej 
vyžeňme, 

aby snad nevztáhl svou ruku a nevzal také se stromu života a nejedl s něho a nežil  tak 
na věky!“ 

sícut = tamquam = velut = quasi 
mittat manum suam = porrigeret manum suam = extendat manum suam 
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Hříchem překročil člověk hranici mezi Stvořitelem a tvorem  a sám se chtěl stát mírou 
všech věcí. 

Aby k tomu nedošlo a aby člověk nepřestal být tím, čím být má, tvorem Božím, a aby se 
nestal sám sobě bohem, 

byly mu položeny v pravý čas nepřekročitelné meze, jinak sebe pokládá za boha a 
bližního za nic. 

Do ráje se člověk sám ze svých vlastních sil vrátit nemůže, dokud mu Bůh neotevře jeho 
bránu (srov. 4M 14,40-45). 

Strom života se znovu objevuje až ve Zj 22, kde se píše o tom, jak se lidé budou těšit 
z věčného života s Bohem. 

 
3,2
3 

Et émísit eum Dominus Deus dé paradísó voluptátis, 
ut operárétur terram, dé quá sumptus est. 
I vykázal jej Pán Bůh z nádherné zahrady, 
aby obdělával zemi, z níž byl vzat. 
émísit = expulit 
in paradísó voluptátis = in hortó déliciárium 
terram = humum 
 

3,2
4 

Éiécitque hominem forás dé paradísó et collocávit ad orientem paradísí cherubim 
et flammeum gladium atque versátilem ad custódiendam viam ligní vítae. 
Vyhnal tedy Adama ven ze zahrady a postavil východně od zahrady cheruby, 
s plamenným a otáčivým mečem, aby střežili cestu ke stromu života. 
collocávit = posuit 
flammeum gladium = igneam romphaeam 
versátilem = vertíginem = quae vertitur = quae volvitur 
ad custódiendam viam ligní vítae = ad custódiendum introitum arboris vítae 
Nešlo o meč kovový, nýbrž podobný blesku (hebr. lahat hachereb hammithappeket = 

plápolání meče otáčejícího se). 
Není zde běžný hebr. výraz pro oheň = éš, nýbrž ojedinělé slovo lahat = plápol, plamen 

(srov. Ž 104,4; Žd 1,7). 
Hebrejské sloveso hafak = obrátit se, otočit se, proměnit. 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

5. Příběh Kaina a Ábela (1M 4) 
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5.1 Po devíti měsících od vyhnání z ráje Eva porodila Adamovi dvojčata, syny Kaina a Ábela. 
Prvorozený byl Kain, o němž matka řekla: „Obdržela jsem muže s pomocí Boží“ (1M 4,1). O 
rok později Eva dala život dvojčatům, dcerám neznámých jmen; starší byla nazvána Nečistou 
(hebrejsky snad Mafala) a mladší Čistou. Adam a Eva po narozeních těchto dvojích dvojčat 
zplodili četné syny a dcery. Učíme, že potomci Adama a Evy se brzy neobyčejně rozmnožili, 
což bylo dáno velkou plodností manželských párů, protože při porodech přicházely na svět 
skoro vždy dvě děti. Tato manželství byla monogamní podle Božího ustanovení a sňatky mezi 
sourozenci nepředstavovaly až do zákona Mojžíšova vůbec žádné přestoupení zákona Božího; 
ostatně lidstvo bylo v té době geneticky čisté a ještě nehrozily negativní následky 
přibuzenských sňatků. 
 
5.2  Mladší Ábel byl pastýřem ovcí a od útlého dětství jevil známky pokorného ducha, byl vždy 
poslušný a šlechetný. Od té doby, kdy jeho otec Adam jej poučil o božském nařízení přinášet 
krvavé oběti zvířat, Ábel, jenž byl vždy ochoten věrně sloužit Bohu, přinášel v oběť 
nejvybranější kusy z prvorozených zvířat svých stád. A Pán tyto oběti viděl a milostivě je 
přijímal, protože splňovaly nutné podmínky, a někdy to zjevně potvrzoval tím, že sesílal ohnivý 
plamen s nebe, který strávil obětiny, jež Ábel přinášel se svědomitou přímostí a štědrou 
velkorysostí. Ve věku 12 let byl Ábel posvěcen, aby přijal do opatrování svátost trojího 
požehnání, kterou mu svěřila duše Ježíšova. Pro tuto výsadu byla Ábelova duše očištěna od 
dědičného hříchu přijetím milosti posvěcující, tj. vnitřního přebývání Ducha svatého. 
Bezprostředně po přijetí této mimořádné milosti se Ábel zasvětil Bohu slibem ustavičného 
panictví, které zachoval po celý svůj život, přestože se mu nabízelo mnoho jeho sester vhodných 
pro manželství. Jedna z nich, druhorozená dcera z výše zmíněných dvojčat, se také zasvětila 
Bohu slibem ustavičného panenství ve věku 12 let čili o rok později než Ábel. Svátost trojího 
požehnání zůstala v Ábelově opatrování až do jeho smrti. Život tohoto spravedlivého muže 
uplynul bez toho, že by kdy porušil svou nevinnost. Učíme, že Ábel byl vždycky vzorem ctnosti 
ve službě Bohu. 
 
5.3 Starší Kain byl rolníkem. Od útlého dětství vždycky projevoval pyšného, vzpurného a 
závistivého ducha; výrazně tomu tak bylo již v době, kdy dosáhl užívání rozumu, přestože od 
Boha se mu dostalo velice zvláštních milostí, jimiž pohrdl. Ačkoli si byl vědom božského 
nařízení, že má Bohu přinášet krvavé oběti zvířat, vzhledem ke svým špatným a stále horším 
sklonům si ponechával zvířata pro sebe a Bohu obětoval jen ty nejhorší plody země, kterou 
obdělával, a proto jeho oběti Bůh nepřijímal. To bylo pro něho hluboce pokořující, když jeho 
bratr Ábel byl milován od Boha pro své velké ctnosti a když Ábelovy oběti byly přijímány od 
Boha s nejvyšším zalíbením. Toto Boží spravedlivě zasloužené zalíbení v Ábelových obětech  
však zvyšovalo v Kainovi strašnou závist a nenávist, kterou cítil ke svému bratrovi; proto se 
stal naprosto podrážděným a týral jej s velkou krutostí. Bůh přišel Ábelovi na pomoc a 
s hněvem řekl Kainovi: „Proč ses tak rozhněval (na svého bratra) a proč máš tak opadlou tvář? 
Budeš-li činit dobro, zdaž nepřijmu i tebe; kdyby však zlo, nebude hřích hned ve dveřích? Ale 
ty měj ve své moci jeho žádostivost a ovládni ji!“ (1M 4,6-7). Avšak i přes Boží varování a 
napomenutí Kain raději, než aby napravil své zvrácené chování, ve zpupné touze po pomstě se 
zcela zasvětil ve věku 12 let satanovi a přijal jeho znamení; tímto znamením je číslo 666, 
znamení šelmy, které prozatím bylo ostatním neviditelné. Když mu bylo 14 let, vzal si za 
manželku svou starší sestru z výše zmíněných dvojčat, kterou si vybral pro její zvrácenou 
povahu. S ní pak měl četné syny a dcery. 
 
5.4 Od té chvíle nezkrotná nenávist, kterou Kain vždycky cítil ke svému bratrovi, narostla do 
té míry, že Ábelova existence se stala pro něho nesnesitelná. Přesto snášel nevinný Ábel 
s heroickou trpělivostí všechno týrání a špatné zacházení z Kainovy strany a vždycky svému 
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bratrovi prokazoval velkou úctu a lásku. Jednoho dne v roce 34 po stvoření světa, když Ábelovi 
bylo 33 let, se stalo, že prohnaný Kain předstíral vlídnost ke svému bratrovi a požádal jej o 
doprovod ven do přírody se slovy: „Pojďme na pole!“ A když byli sami tam, kde je dnes údolí 
Josafat na okraji Jeruzaléma, Kain napadl spravedlivého Ábela zákeřně zezadu a zabil jej 
kamenem (srov. 1M 4,8). Poté, co jej zabil, obětoval jej satanovi jako zápalnou oběť a spálil 
jeho tělo na popel. To učinil proto, aby od satana obdržel 40 let setrvání se svými rodiči, bratry, 
sestrami a zbytkem rodiny, aby tak naplnil své satanské poslání: zasít mezi ně zlo a získat je na 
svou stranu. Bůh dovolil satanovi splnit Kainovy zvrácené touhy. Po svém zločinu Kain nalhal 
svým rodičům, že jednoho z beranů, kterého Ábel připravil k oběti Bohu, posedl satan a on 
Ábela zabil. Adam a Eva věřili tomuto podvodu po 40 let. I přes tento hanebný zločin Bůh 
prokazoval svou trpělivost s bratrovrahem a nadále mu uděloval zvláštní milosti, aby se obrátil, 
aniž by Kain na ně jakkoli odpověděl. Satan je vrahem od počátku (srov. J 8,44), bludaři jsou 
následovníky Kainovými (srov. Ju 11). 
 
5.5 Čtyřicet let po smrti spravedlivého Ábela, prvního panického mučedníka lidského rodu, 
Bůh se neobyčejně rozhněval na Kaina a řekl mu: „Kde je tvůj bratr Ábel?“ (1M 4,9a). Kain 
opovržlivě odpověděl: „Nevím! Což jsem já strážcem svého bratra?“ (1M 4,9b). Bůh mu na to 
řekl: „Co jsi to učinil! Hle, hlas krve tvého bratra křičí ke mně se země. Nyní tedy budeš 
zlořečený na zemi, jež otevřela svá ústa, aby z tvé ruky přijala krev tvého bratra. Budeš-li 
obdělávat zemi, už ti nedá svou úrodu; budeš na zemi tulákem a poběhlíkem“ (1M 4,10-12). 
Kain, místo aby litoval svých hříchů, s pýchou zahrnul Boha výčitkami: „Větší je má nepravost, 
než aby mi mohla být odpuštěna. Hle, vyháníš mne dnes z této země a budu se před tebou 
skrývat a budu na zemi tulákem a poběhlíkem: každý tedy, kdo mne bude nalezl, zabije mne.“ Tj.  
„Můj zločin je příliš velký, než abych byl hoden tvého odpuštění. Hle, vyhnal jsi mne dnes 
z tohoto místa země. Budu daleko od tvé tváře a budu žít jako tulák a uprchlík (jako psanec a 
štvanec) na jiných místech země. A každý, kdo mne najde, bude mě moci zabít“ (1M 4,13-14). 
Při těchto slovech Kain dal najevo svou beznadějnost a naprostý nedostatek důvěry 
v nekonečné milosrdenství Boží a ze všech svých špatností včetně své vlastní možné smrti 
z pomsty obvinil Boha. Avšak Bůh mu řekl: „Nikoli, nestane se tak, ale každý, kdo by Kaina 
zabil, bude potrestán sedmeronásobně.“ (1M 4,15a), a tímto způsobem Bůh Kainovi ukázal, že 
takový zločin je velice těžký hřích, a je ještě těžší, je-li spáchán z pomsty. Kromě toho Bůh se 
znovu pokusil přivést Kaina k lítosti, avšak zvrhlý bratrovrah nepřijal jeho dobrotivost. A hned 
po tomto rozhovoru Kain, jeho žena Nečistá, jeho děti, jeho vnuci, jeho pravnuci a ostatní 
potomci Adamovi a Eviny uprchli z té časti země, kde sídlil Boží lid, a bloudili východním 
směrem od Edenu v zemi Nódu, kde Kain založil město Henoch, jež nazval podle jména svého 
syna Henocha a kde byla později postavena babylónská věž (1M 4,16-17). Bůh zviditelnil 
znamení šelmy, totiž číslo 666, na Kainově čele (srov. 1M 4,15b), a tak se toto satanské znamení 
stalo viditelným všem. Po útěku tohoto prvního bludaře a odpadlíka lidského rodu a jeho 
následovníků svatý archanděl Uriel oznámil v Božím jménu Adamovi a Evě pravdu o Ábelově 
smrti. Kain a Nečistá měli mnoho dětí, synů i dcer. Kain se nikdy nesmířil s Bohem, odmítl 
všechny milosti, které mu byly dány ke spáse, vedl poživačný a násilný život a nakonec i zemřel 
ve stavu zavrženíhodného odpadlictví. Kain a Nečistá se sami odsoudili k věčnému zatracení a 
jsou nyní ve věčném ohni pekla i se svými těly. Kain se stal jednou z hlavních šelem země a 
společně se svou ženou Nečistou představují hlavní předobrazy Antikrista a Antimarie. 
Spravedlivý panický Abel, přinášející bohulibou oběť, zavražděný od svého vlastního bratra, je 
předobrazem (typem) spravedlivého panického Krista, jenž přinesl nejcennější oběť a byl 
usmrcen svými soukmenovci. Jeho mladší sestra Čistá je předobrazem (typem) Panny Marie. 
 
5.6 Mezi Kainovými potomky vynikal svou zkažeností a hříchem bigamie Lámech, který měl 
v tentýž čas dvě manželky, přestože Bůh ustanovil monogamní manželství. Lámech zabil dva 
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muže: prvním byl mladý Kainův syn, jenž mu chtěl unést jeho mladší manželku Sellu, a druhým 
byl sám Kain, jenž viděl smrt svého syna a vrhl se na Lámecha, aby se pomstil, avšak Lámech 
jej přemohl a zabil. Po tomto dvojím zločinu Lámech se vzpupným vzdorem oznámil své starší 
manželce Ádě i své mladší manželce Selle, jak zabil Kaina a jeho syna, a řekl: „Ádo a Sello, 
poslyšte můj hlas; ženy Lámechovy, naslouchejte mé řeči; zabil jsem muže za ránu, kterou mi 
zasadil, a mládence za podlitinu, kterou mi způsobil!“ (1M 4,23). A se sarkastickou ironií dodal: 
„Sedmeronásobně bude pomstěn Kain, Lámech však sedmdesátkrát a sedmkrát!“ (1M 4,24). 
Tak se posmíval slovům, která Bůh promluvil ke Kainovi. Za tento dvojí zločin byl Lámech od 
Boha sedmkrát proklet a nakonec na věky zavržen. Avšak podle knihy Jubilejí Kain zemřel rok 
po Adamovi, když na něho spadl jeho dům a on byl usmrcen jeho kameny proto, že zabil Ábela 
kamenem (Jub 4,31; srov. 2M 21,23n). 
 
5.7 Po Kainově odpadnutí a vyhnání zůstali patriarcha Adam a matriarcha Eva společně s těmi 
svými potomky, kteří věřili v Boha, na tom místě, kde byla před pádem do hříchu zahrada 
v Edenu čili pozemský ráj a kde je dnes Jeruzalém a jeho okolí. Bůh pověřil Adama stavbou 
chrámu, jenž by mu byl zasvěcen. Adam začal se stavbou, když mu bylo 182 let, a skončil s ní 
ve věku 222 let; takže chrám Boží byl budován po 40 let. Byl to první chrám v dějinách lidu 
Boží, který byl v Jeruzalémě zasvěcen pravé bohopoctě. Tato stavba byla v dějinách celkem 
sedmkrát zničena a zase postavena na tomtéž místě, kde stála i v době Kristově. 
 
5.8 Když bylo Adamovi 222 let, duše Ježíšova jej pověřila opatrováním svátosti trojího 
požehnání, kterou měl předtím Ábel až do dne své smrti. Adam si zasloužil tuto zvláštní milost 
poté, co odčinil svůj hřích přísným pokáním. Adam intronizoval svátost trojího požehnání 
v právě dokončeném chrámě, aby tam byla uctívána celým vyvoleným národem. V okamžiku, 
kdy převzal do opatrování svátost trojího požehnání, byl Adam posvěcen a dostalo se mu 
dokonalé spravedlnosti, a tím i vnitřního přebývání Ducha svatého v jeho duši, jakož i jeho 
manželce Evě, takže oběma byl vymazán jejich první a jediný hřích. Po přijetí svátosti trojího 
požehnání do opatrování Adam na poděkování za tuto jedinečnou milost zachovával ve shodě 
se svou manželkou po dobu jednoho roku úplnou zdrženlivost. Po osmi letech od přijetí svátosti 
trojího požehnání do opatrování (v r. 230 po stvoření světa) Eva porodila svému muži Adamovi 
jiného syna, jemuž dal jméno Seth a řekla: „ Bůh mi vložil (do klína) jiného potomka místo 
Ábela, jehož zabil Kain“ (1M 4,25). To znamenalo, že nyní věděla, který ze synů bude 
následovat Adama v patriarchátu, neboť Setha vyvolil Bůh, aby v něm pokračovala zaslíbená 
řada potomků, vedoucí až k budoucímu Vykupiteli. Po přijetí svátosti trojího požehnání do 
opatrování Adam a Eva na základě vzájemného svatého souhlasu pro zbytek života po uplynutí 
každých sedmi let manželského soužití zachovávali jeden rok čistoty zasvěcený Bohu. Seth 
osladil Adamovu a Evinu hořkost z Ábelovy smrti. Od svého dětství vynikal velkými ctnostmi, 
v nichž jej následovalo mnoho jeho potomků. Ve věku 24 let se oženil a ve věku 205 let se mu 
narodil syn Enos. Po Sethově narození žil sv. patriarcha Adam ještě 700 let a zemřel v r. 930 po 
stvoření světa ve věku 930 let na tomtéž místě, kde byl pohřben Kristus a kde je dnes Svatý 
hrob v Jeruzalémě, a jeho tělo bylo pohřbeno na tomtéž místě na hoře Kalvárii, kde byl 
ukřižován Kristus. Hodinu po svém manželovi zemřela ve věku 930 let sv. matriarcha Eva na 
tomtéž místě, kde bylo uloženo spící neposkvrněné tělo Matky Boží a kde je dnes Hrob Matky 
Boží v Jeruzalémě, a její tělo bylo pohřbeno po boku těla Adamova na Kalvárii, a to tak, že její 
hlava byla uložena na místě, kde stála Matka Boží pod křížem. Po Adamově a Evině smrti se 
všechni živí lidé tajemně ponořili na jeden týden do naprostého mlčení na znamení uctivého 
smutku. Adamova a Evina dcera Čistá zemřela svatou smrtí ve věku 900 let. 
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Liber Genesis IV,1-26 
První kniha Mojžíšova 4,1-26 

 
4,1 Adam véró cógnóvit uxórem suam Hevam, quae concépit  et peperit  eí  fílium, 

quem vocávit Cain dícéns: 
Possédí hominem per Deum. 
I poznal Adam svou ženu Evu, ta počala a porodila mu syna, jemuž dala jméno Kain, 
a řekla: „Obdržela jsem muže s pomocí Boží.“ 
quem vocávit = et vocávit nómen ejus Cain 
possédí = acquísíví  nebo prócreáví = porodila jsem nebo comparáví = opatřila jsem 
poznal, tj. poznal důvěrně (srov. vv. 17 a 25) 
obdržela jsem muže, tj. mužského potomka 
Adam = Hliněný, Pozemský (srov. 1M 25,30) 
Eva = Život, Živa (hebr. Chavvá) 
Kain = Obdržený, Získaný (hebr. Qajin souvisí se slov. qanah = obdržet, získat; sr. 

arab. qen = kovář) 
Toto vyprávění předpokládá již zavedenou civilizaci, bohoslužbu a jiné lidi, kteří by 

mohli Kaina zabít. 
Po vzpouře člověka proti Bohu následuje boj člověka proti člověku. Protikladem 

tohoto příběhu je Ž 133. 
Kenité či Kénijci (srov. 1M 15,19; 4M 24,21-22; Sd 4,11 a 4M 10,29; jako větev 

Amalekitů viz 1S 15,6), 
kteří obývali zemi Kenaán (neboli Fénicii, tj. Palestinu a Libanon), nazvanou podle 

Noemova vnuka, 
nejsou přímými Kainovými potomky. 

 
4,2 Et adiécit parere et peperit frátrem ejus Abel. Fuit autem Abel pástor ovium et 

Cain agricola. 
A ještě rodila a porodila jeho bratra Ábela. Byl pak Ábel pastýřem ovcí a Kain 

rolníkem. 
Rúrsumque peperit  = iterumque peperit = A ještě porodila 
Et factus est Abel ovés páscéns et Cain terram coléns = terram operáns = terrae cultor. 
Ábel = Marnost, Pomíjejícnost, Smrtelnost, Závan (hebr. Hebel, srov. Kaz 1,2 a také 

Mt 23,35 a L 11,51); 
tj. jako dech či páry, jež se objevuje u úst, prchavý obláček, marnost. 
 

4,3 Factum est autem post multós diés ut offerret Cain dé frúctibus agrí múnera 
Dominó; 

Po mnohých dnech Kain přinesl Pánu obětiny z polních plodin; 
Factum est = Contingit 
dé frúctibus agrí = dé frúctibus agrí 
múnus = obětní dar, obětina (sacrificium = oběť jako úkon, hostia nebo victima = 

obětní zvíře; 
oblátió = oběť jako nabídnutí od slovesa offerre a též v přeneseném významu) 
 
Neuvádí se důvod ani způsob Božího shlédnutí na Ábelovu oběť a neshlédnutí na 

Kainovu oběť. 
Jistě byl důležitý mravní stav obětníka a správné vykonání oběti. 
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Bůh si mezi bratry zpravidla volí mladšího a mladší zpravidla bývá zbožnější (srov. 
Izák a Izmael, 

Jakub a Ezau, ale i Ráchel a Lea), nicméně Kain odpovídá na Boží volání závistí a 
nenávistí. 
 

4,4 Abel quoque obtulit dé prímogenitís gregis suí et dé adipibus eórum, 
et respéxit Dominus ad Abel et ad múnera ejus; 
také Ábel obětoval z prvorozenců svého stáda a z jejich tuku, 
i shlédl Pán na Ábela a na jeho obětiny, 
obtulit dé prímogenitís = attulit ex prímitiís; et dé adipibus eórum = et de 

pinguáminibus eórum 
respéxit ad Abel et ad múnera ejus = respéxit super Abel et super múnera ejus 
i shlédl Pán na Ábela a na jeho obětiny // i přijal Bůh oběť z Ábelovy ruky (Jub 4,2) 
shlédl = zapálil (enepyrisen podle Theodotionova překladu), srov. 3M 9,24; Sd 6,21; 

2Kr 18,38 
 

4,5 ad Cain véró et ad múnera illíus nón respéxit; 
írátusque est Cain vehementer, et concidit vultus ejus. 
na Kaina však a na jeho obětiny neshlédl; 
proto se Kain velice rozhněval a jeho tvář opadla. 
írátusque est Cain vehementer, et concidit vultus ejus = 
= et contrístátus est Cain valdé et cónfúsa est vultus illíus. 
na Kaina však na jeho obětiny neshlédl // avšak z ruky Kainovy oběť nepřijal (Jub 4,2) 
Kain se tak rozhněval na Ábela, že mu až hlava sklesla. 
 

4,6 Díxitque Dominus ad eum: Quáré írátus es? et cúr concidit faciés tua? 
I řekl mu Pán: „Proč ses rozhněval? A proč máš tak opadlou tvář? 
Quáré írátus es? = Quáré contrístátus es? 
et cúr concidit faciés tua? = et cúr corruit faciés tua? 
 

4,7 Nónne sí bene égeris, recipiés; sín autem male, statim in foribus peccátum aderit? 
Sed sub té erit appetitus ejus, et tú domináberis illíus. 
Budeš-li činit dobro, zdaž nepřijmu i tebe; kdyby však zlo, nebude hřích hned ve 

dveřích? 
Ale ty měj ve své moci jeho žádostivost a ovládni ji.“ 
recipiés = zdaž nepřijmu i tebe nebo zdaž neodměním i tebe (// vultum attollés = 

nezvedneš tvář) 
in foribus aderit = in foribus ínsidiábitur 
Hřích jako dravé zvíře, jako had svůdce číhá u dveří jeho srdce, ale je v moci člověka 

hřích ovládnout. 
Bůh Kainovi takto domlouvá a chce jej zachránit. A neobrátí-li se Kain, u dveří jeho 

hrobu naň bude čekat trest. 
 

4,8 Díxitque Cain ad Abel frátrem suum: Eámus in campum. 
Cumque essent ipsí in campó, cónsurréxit Cain adversus frátrem suum Abel et 

interfécit eum. 
I řekl Kain svému bratru Ábelovi: „Pojďme na pole.“ 
A když byli sami na poli, povstal Kain proti svému bratru Ábelovi a zabil jej. 
V: Égrediámur forás. = Pojďme ven. (H Kainovu řeč neuvádí vůbec, P:  Pojďme do 

údolí.) 
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cónsurréxit // ínsilívit = vyskočil 
interfécit = occídit 
 

4,9 Tunc ait Dominus ad Cain: Ubí est Abel fráter tuus? 
Quí respondit: Nesció. Num custós frátris meí sum ego? 
Tehdy pravil Pán Kainovi: „Kde je tvůj bratr Ábel?“ 
On odvětil: „Nevím. Což jsem já strážcem svého bratra?“ 
Srov. 1M 3,9 
Kainova odpověď je ironická: Potřebuje snad pastýř pastýře, aby ho hlídal? 
 

4,1
0 

Et díxit ad eum Dominus: Quid fécistí hoc? Ecce, vóx sanguinis frátris tuí clámat 
ad mé dé terrá. 

A Pán mu řekl: „Co jsi to učinil? Hle, hlas krve tvého bratra křičí ke mně se země! 
Krev je v hebr. textu v množném čísle a zahrnuje i zkrvavené údy. 
 

4,1
1 

Nunc igitur maledictus eris super terram, 
quae aperuit ós suum et suscépit sanguinem frátris tuí dé manú tuá. 
Nyní tedy budeš  zlořečený na zemi, jež otevřela svá ústa, aby z tvé ruky přijala krev 

tvého bratra. 
Nebo: Et nunc propter quod maledictus…, quae aperuit ós suum ad suscipiendum 

sanguinem frátris tuí… 
Nebo: … quae hausit sanguinem frátris tuí 
Kristova krev mluví naléhavěji než Ábelova a smiřuje nás s Bohem (srov. Žd 11,4 a 

12,24). 
Za zločin bratrovraždy následuje Boží kletba. 
 
A proto stojí napsáno na nebeských deskách: Buď proklet, kdo ubije svého bližního. 
A všichni, kdo to uvidí a uslyší, nechť řeknou Amen. 
A člověk, který to vidí a slyší, a neřekne Amen, nechť je proklet jako (spolu)viník. 

(Jub 4,5) 
Proto přicházíme a vyznáváme před Pánem, naším Bohem, všechny své hříchy, 
které se dějí pod nebem a na zemi, ve světle i ve tmě, a vůbec všude. (Jub 4,6) 
 

4,1
2 

Cum operáberis terram, amplius nón dabit tibi frúctús suós; vagus et profugus 
eris super terram. 

Budeš-li obdělávat zemi, už ti nedá svou úrodu; budeš na zemi tulákem a 
poběhlíkem.“ 

Nebo: budeš na zemi psancem a štvancem 
Nebo: geméns et treméns = timéns et treméns eris super terram 
= budeš na zemi naříkat a strachem se třást = budeš se na zemi bát a třást 
Země napojená krví bratrovraždy odepírá Kainovi svou sílu, tj. úrodu, a Kain bude 

neustále bloudit 
a bude vydán neustálému nebezpečí smrti. Bůh mění trest smrti za trest trvalého 

vyhnanství. 
4,1
3 

Díxitque Cain ad Dominum: Májor est culpa mea, quam ut dímittátur. 
I řekl Kain Pánu: „Větší je má nepravost, než aby mi mohla být odpuštěna. 
Nebo: Májor est iníquitás mea, quam ut veniam merear. 
= Větší je nepravost má, než  abych zasluhoval odpuštění. 
Nebo: Májor est poena mea, quam ut portem eam. = Větší je můj trest, než mohu 

snést. 
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culpa mea nebo peccátum meum = hřích můj 
dímittátur = remittátur 
 

4,1
4 

Ecce éícis mé hodié á facié terrae, et á facié tuá abscondam mé, 
et eró vagus et profugus in terrá: omnis igitur, quí invenerit mé, occidet mé. 
Hle, vyháníš mne dnes z této země a budu se  před tebou skrývat 
a budu na zemi tulákem a poběhlíkem:  každý tedy, kdo mne bude nalezl, zabije mne.“ 
Nebo: et eró geméns et treméns super terram = et eró timéns et treméns super terram 
occidet mé = interficiet mé 
z této země, tj. z Edenu 
 

4,1
5 

Et díxit ad eum Dominus: Néquáquam ita fíet; sed omnis quí occidérit Cain 
septuplum púniétur. 

Posuitque Dominus Cain signum, ut non occideret eum omnis qui invenisset eum. 
A Pán mu řekl: „Nikoli, nestane se tak, ale každý, kdo by Kaina zabil, bude potrestán 

sedmeronásobně.“ 
I vložil Pán na Kaina znamení, aby ho nikdo, kdo by ho byl nalezl, nezabil. 
septuplum púniétur  nebo septem/septiés vindictás exsolvet/persolvet  = propadne 

sedminásobné pomstě 
occideret = inteficeret 
Znamení Kaina a snad členů jeho rodu podle některých mělo podobu písmene táv ve 

tvaru kříže na čele (sr. Ez 9,4), 
ale pravděpodobnější v každém případě je, že šlo o jiné znamení na čele (666) nebo o 

tmavší barvu kůže. 
 

4,1
6 

Exívitque Cain á facié Dominí et habitávit in terrá Nod ad orientálem plagam 
Eden. 

I odešel Kain od tváře Páně a sídlil v zemi Nódu východně od Edenu. 
Et exívit nebo Egressusque = I vzdáliv se 
á facié Dominí =  á cónspectú Dominí 
sem tam se potuluje = hebr. krajina Nód (n-v-d) = Bloudění (hebr. nad = tulák) 
Bohu není možné sloužit v nečisté zemi (srov. Ez 4,13; Am 7,17) 
 

4,1
7 

Cógnóvit autem Cain uxórem suam, quae concépit et peperit Henoch; 
et aedificávit cívitátem, vocávitque nómen ejus ex nómine fílií suí Henoch. 
I poznal Kain svou ženu, ta počala a porodila Henocha; 
a vystavěl město, jež nazval  Henoch podle jména svého syna. 
aedificávit nebo fundávit = založil 
město nebo pevné sídlo, tj. svatyni a hrazené místo, jejímž byla svatyně středem 
Henoch (Chanók, ch-n-k) = Zasvěcený 
 

4,1
8 

Porró Henoch genuit Irad, et Irad genuit Maviaël, 
et Maviaël genuit Mathusaël, et Mathusaël genuit Lamech. 
Henoch pak zplodil Írada a Írad zplodil Maviaela 
a Maviael zplodil Mathusaela a Mathusael zplodil Lámecha. 
Írad (srov. hebr. ´ír = město); srov.  město Eridu, podle mezopotámské tradice první 

založené město 
Maviael (Mechújáel nebo Mechíjáel; sr. hebr. machúj = setřený, vyhlazený od kořene 

m-ch-h, sr. Ž 9,6) 
Mathusael (Metúšáel, srov. babylón. mutu-ša-ili = muž boží) 
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Lámech (Lemek), l-m-k snad ve významu l´makká = k ráně (připravený) neboli člověk 
od rány, rváč 

Srov. jména potomků Kainových a Sethových (nápadně se podobají až na změny 
v pořadí): 

1. Kain – 3. Kainan či Kénan (Qénán) 
2. Henoch – 6. Henoch 
3. Írad – 5. Jared 
4. Maviael – 4. Malaleel 
5. Methusael – Methusalem 
6. Lámech – 6. Lámech 
 

4,1
9 

Qui accépit sibi duás mulierés: nómen uní Ada et nómen alterí Sella. 
Lámech pojal dvě ženy; jedna se jmenovala Áda a druhá se jmenovala Sella. 
Áda = Zdobenka, světlo, jas, lesk, skvost (´adí = ozdoba) 
Sella = Stíněnka, stín, tma, temnota (cel = stín) 
 

4,2
0 

Peperitque Ada Jabal, quí fuit pater habitantium in tentóriís atque pástórum. 
I porodila Áda Jábala, který se stal praotcem těch, kdo přebývají ve stanech a pasou 

stáda. 
Jábal = Vodič ve smyslu vodění stáda nebo Tok, Proud ve smyslu zavodňování (jbl = 

vést) 
 

4,2
1 

Et nómen frátris ejus Jubal: ipse fuit pater canentium cithará et organó. 
A jeho bratr se jmenoval Júbal; ten se stal praotcem všech hrajících na loutnu a šalmaj. 
Júbal = Trubač (jóbel = beraní roh, trubka) 
 

4,2
2 

Sella quoque peperit Tubalcain, quí fuit malleátor et faber in cúncta opera aeris 
et ferrí. 

Soror véró Tubalcain Noëma. 
Také Sella porodila, a to Túbal-kaina, jenž byl kovářem a robil všechny práce z mědi a 

ze železa. 
Sestrou Túbal-kainovou byla Noema. 
faber in cúncta opera aeris et ferrí = faber aerárius et ferrárius 
Túbal-kain = Ostřič, Túbal je jméno lidí na Severu, v zemi kovů (srov. 1M 10,2), 

sumersky tibira = kovář. 
Pojem měď zahrnuje i její slitiny, např. bronz (90 % mědi a 10 % cínu). 
Noema (Naama) = Hezká, Rozkošná, Milovaná 
Kain je otcem různých typů: pastevce Jábala (homo pastor), hudebníka Júbala (homo 

ludens), 
kováře Túbal-kaina (homo faber), budovatele měst Henocha (homo politicus). 
Kovář zhotovuje užitečné nástroje i vražedné zbraně, 
hudebník skládá písně, které oslavují pokoj a dobro, i písně, které oslavují válku a zlo. 
Lámech zavádí polygamii a vyhlašuje zákon krevní msty (snad v souvislosti s Túbal-

kainovými zbraněmi), 
naopak Kristus radí sedmdesátkrát a sedmkrát odpustit (srov. Mt 18,22). 

 
4,2
3 

Díxitque Lamech ambábus mulieribus suís: 
Ada et Sella, audíte vócem meam; 
uxórés Lamech, auscultáte sermónem meum; 
quoniam occídí virum pró vulnere meó 
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et juvenem pró lívore meó: 
I řekl Lámech oběma svým ženám: 
„Ádo a Sello, poslyšte můj hlas; 
ženy Lámechovy, naslouchejte mé řeči: 
zabil jsem muže za ránu, kterou mi zasadil, 
a mládence za podlitinu, kterou mi způsobil. 
auscultáte sermónem meum = intendite/intuéminí/continéte auribus vestrís verba mea 
  

4,2
4 

Septuplum ultió dabitur dé Cain; 
dé Lamech véró septuagiés septiés. 
Sedmeronásobně bude pomstěn Kain, 
Lámech však sedmdesátkrát a sedmkrát.“ 
Septuplum ultió dabitur dé Cain = Quoniam septiés vindicábitur Cain 
dé Lamech véró septuagiés septiés = Lamech autem septuagiés septiés 
Tento zpěv je svědectvím rostoucího násilí. 
Měl-li být Kain pomstěn sedmkrát, Lamech bude pomstěn sedmdesát a sedmkrát. 
Jde o píseň, která má v hebrejštině vybroušenou formu, výrazný rytmus a pravidelný 

parallelismus. 
Úvodní výzva k naslouchání (v. 23a) připomíná výroky proroků (srov. Iz 28,23 a 32,9) 
a Lámech tím povyšuje své slovo na slovo božské. Následuje vlastní sdělení (v. 23b), 
ohlas 15. verše (v. 24a) a vyhlášení lámechovské pomsty jako naprosté  a nadlidské 

odplaty (v. 24b). 
Tím se Lámech sám odsoudil a spadl do satanské pasti solipsismu, není třeba dalšího 

soudu. 
 

4,2
5 

Cógnóvit quoque adhúc Adam uxórem suam Hevam, quae concépit et peperit 
fílium, 

vocávitque nómen ejus Seth dícéns: 
Posuit mihi Deus sémen alterum pró Abel, quem occídit Cain. 
I poznal opět Adam svou ženu Evu, ta počala a porodila syna, 
dala mu jméno Seth, (to je (Do klína) vložený), a řekla: 
„Bůh mi vložil (do klína) jiného potomka místo Ábela, jehož zabil Kain.“ 
sémen alterum pró Abel = sémen aliud in locó Abel 
quem occídit nebo quem jugulávit = jehož odpravil 
Seth (Šét) = Věnovaný (šat = věnoval, udělil; šét = klín) 
 

4,2
6 

Sed et Seth nátus est fílius, quem vocávit Enos. 
Iste coepit invocáre nómen Dominí. 
Sethovi se narodil syn, jemuž dal jméno Enos. 
Ten začal vzývat jméno Páně. 
Nebo: Tunc coeperunt invocáre nómen Dominí. = Tehdy začali (se začalo) vzývat 

jméno Páně. 
Enos (Enóš) = Muž nebo Člověk. Odvozuje se od kmene „nevyléčitelný“ a 
představuje člověka 
jako slabého, křehkého a smrtelného. Opačný výraz gever označuje člověka jako 
silného a zdatného muže. 
Seth představuje nový typ zbožného člověka (homo religiosus) a nastupuje na místo 
Ábela, 
aby pokračoval v linii lidí vyvolených od Boha. (Znovu) se začalo vzývat jméno Boží 
(modlitbami a oběťmi). 
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Ten začal (LXX a V a též Jub), tehdy se začalo H (srov. zjevení Jména 2M 3,13-14) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

6. Rodopis patriarchů před potopou (1M 5) 
 

6. 1 Učíme, že stejně jako patriarcha Adam, tak i patriarcha Seth a ostatní patriarchové před 
potopou vykonávali svůj úřad patriarchy s nejvyšší kněžskou a královskou mocí ve věcech 
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duchovních i světských. Všichni patriarchové začali vykonávat svůj úřad a byli posvěceni 
v okamžiku, kdy jim duše Ježíšova požehnala tajemnou svátostí trojího požehnání v chrámě, 
který v letech 182-222 po stvoření světa vybudoval Adam. Za manželku měl každý jednu ze 
svých sester a každému z nich se narodilo mnoho synů a dcer před dědicem i po dědici 
prvorozenství. A učíme, že časové údaje Septuaginty jsou původní. 
 
6.2 Po skončení týdne naprostého mlčení na znamení uctivého smutku nad smrtí Adamovou a 
Evinou byl Seth ve věku 700 let posvěcen v chrámě, když mu duše Ježíšova požehnala svátostí 
trojího požehnání. V té chvíli byl ustanoven patriarchou lidu Božího a strážcem tajemné svátosti 
trojího požehnání, uložené v chrámě. V r. 1142 po stvoření světa zemřel patriarcha Seth ve věku 
912 let. 
 
6.3 Sethův syn Enos se oženil ve věku 18 let a jeho dědic Kainan se narodil, kdy Enosovi bylo 
190 let. Po Sethově smrti v r. 1142 po stvoření světa se stal Enos patriarchou lidu Božího, když 
mu bylo 707 let, a zavedl slavnou bohopoctu. V r. 1340 po stvoření světa zemřel patriarcha 
Enos ve věku 905 let. 
 
6.4 Enosův syn Kainan se oženil ve věku 21 let  a jeho dědic Malaleel se narodil, když 
Kainanovi bylo 170 let. Po Enosově smrti v r. 1340 po stvoření světa se stal Kainan patriarchou 
lidu Božího, když mu bylo 715 let. V r. 1535 po stvoření světa zemřel patriarcha Kainan ve 
věku 910 let. 
 
6.5 Kainanův syn Malaleel se oženil ve věku 24 let a jeho dědic Jared se narodil, když 
Malaleelovi bylo 165 let. Po Kainanově smrti v r. 1535 po stvoření světa se stal Jared 
patriarchou lidu Božího, když mu bylo 740 let. V r. 1690 po stvoření světa zemřel patriarcha 
Malaleel ve věku 895 let. 
 
6.6 Malaleelův syn Jared se oženil ve věku 17 let a jeho dědic Henoch se narodil, když Jaredovi 
bylo 162 let. Po Malaleelově smrti v r. 1690 po stvoření světa se stal Jared patriarchou lidu 
Božího, když mu bylo 730 let. V r. 1922 po stvoření světa zemřel patriarcha Jared ve věku 962 
let. 
 
6.7 Jaredův syn Henoch se oženil ve věku 24 let a jeho dědic Mathusalem se narodil, když 
Henochovi bylo 165 let. Již předtím ve věku 20 let byl posvěcen ve chvíli smrti svého 
praprapraděda Setha, když mu duše Ježíšova požehnala svátostí trojího požehnání. V r. 1487 
po stvoření světa, když mu bylo 365 let, byl přenesen od Boha na planetu Mariinu; v témže 
okamžiku zemřela jeho manželka. Po Jaredově smrti v r. 1922 po stvoření světa byl Henoch 
ustanoven patriarchou lidu Božího, když mu bylo 800 let. Vrátil se na zem a svůj úřad patriarchy 
pak vykonával celkem po dobu 88 let až do roku 2010 po stvoření světa, kdy mu bylo 888 let. 
Poté se vrátil na planetu Mariinu. 
 
6.8 Henochův syn Mathusalem byl předem posvěcen v mateřském lůně v 8. měsíci po svém 
početí. Oženil se ve věku 17 let a jeho dědic Lámech se narodil, když Mathusalemovi bylo 167 
let. V r. 2010 po stvoření světa, když mu bylo 723 let, se stal patriarchou lidu Božího po 
Henochovi. V r. 2121 po stvoření světa, když mu bylo 834 let, byl Mathusalem přenesen na 
planetu Mariinu; v témže okamžiku zemřela jeho manželka. V r. 2256 po stvoření světa zemřel 
patriarcha Mathusalem ve věku 969 let, když se vrátil po potopě na zem a přinesl s sebou knihu 
Henochovu. Přežil tedy potopu o necelých 15 let. 
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6.9 Mathusalemův syn Lámech se oženil ve věku 24 let a jeho dědic Noe se narodil, když 
Lámechovi bylo 188 let. V r. 2121 po stvoření světa, když byl jeho otec Mathusalem přenesen 
od Boha na planetu Mariinu, Ježíšova duše požehnala tajemnou svátostí trojího požehnání 
Lámechovi a posvětila ho: v té chvíli byl Lámech ustanoven patriarchou lidu Božího, když mu 
bylo 667 let. V r. 2207 po stvoření světa zemřel patriarcha Lámech ve věku 753 let. Po 
Lámechově smrti se stal Noe patriarchou lidu Božího, když mu bylo 565 let. 
 
6.10 Lámechův syn Noe se oženil ve věku 44 let, a když mu bylo 500 let, jeho manželka 
porodila syny trojčata: Sema, Jafetha a Chama. 
 

 
 
 
 
 
 
  

 
Liber Genesis V,1-32 

První kniha Mojžíšova 5,1-32 
 

5,1 Hic est liber generátiónis Adam: in dié quá creávit Deus hominem 
ad imáginem suam juxtá similitúdinem suam fecit illum. 
Toto je rodopis Adamův: v den, kdy Bůh stvořil člověka, 
učinil jej ke svému obrazu podle své podoby. 
Srov. 1M 1,27 
 

5,2 Masculum et féminam creávit eós et benedíxit illís; 
et vocávit nómen eórum Adam, (id est Homo), in dié quá creátí sunt. 
Muže a ženu je stvořil a dobrořečil jim 
a v den, kdy je stvořil, dal jim jméno Adam, (to je Člověk). 
Masculum et féminam = Virum et mulierem 
benedíxit illís = benedíxit eís 
Srov. 1M 1,28 
 

5,3 Víxit autem Adam ducentós trígintá annós et prócreávit fílium 
ad imáginem suam juxtá similitúdinem suam vocávitque nómen ejus Seth. 
Ve věku dvou set třiceti let zplodil Adam syna 
ke svému obrazu podle své podoby a dal mu jméno Seth. 
V: centum trígintá annós = sto třiceti let 
prócreávit = genuit (a tak i dále v textu 5. kapitoly) 
ad imáginem suam juxtá similitúdinem suam = ad effigiem secundum similitúdinem 

suam 
Patriarchové před potopou vykazují dlouhý věk, který se zkracuje s postupující 

hříšností, 
takže mezi Noemem a Abrahamem dosahuje 200-600 let, u hebrejských patriarchů už 

jen 100-200 let. 
Dlouhý život je požehnáním od Boha (srov. Př 10,27). 
Narozením syna začíná nové období a jeho začátek je vyznačen uvedením otcova věku. 
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Podobně u Abraháma je uveden jeho věk u narození syna nepravého i pravého (srov. 1M 
16,16 a 21,5). 

Sethova linie představuje zástup svědků víry (srov. Žd 12,1), kteří se nedožili splnění 
Božích zaslíbení, 

ale jen zdálky je zahlédli a pozdravili (srov. Žd 11,13). 
V rodopise Kainitů není uváděn věk: hříšník je mrtev již zaživa; a nepolepší-li se, nemá 

budoucnost. 
Septuaginta (O´) uvádí jiná čísla než Vulgáta (V) podle hebrejského textu (H), 
který byl v 1. stol. po Kr. od židovských učenců pozměněn. 
 

5,4 Et factí sunt diés Adae, postquam prócreávit Seth, septingentí anní,  et genuit fíliós 
et fíliás. 

Po narození Setha žil Adam ještě sedm set let a zplodil syny a dcery. 
Et factí sunt diés Adae = Et víxit Adam 
V: octingentí anní = osm set let 
 

5,5 Et fuérunt omnés diés Adae quós víxit anní nóngentí trígintá, et obiit. 
Všech dnů Adamova života bylo devět set třicet let a umřel. 
Nebo: nóngentórum trígintá annórum 
Nebo: Et factum est omne tempus, quó víxit Adam, anní nóngentí trígintá, et mortuus 

est. 
Adam zemřel a byl první, kdo byl pohřben do země (srov. Jub 4,29) 
 

5,6 Víxit quoque Seth ducentós quínque annós et prócreávit Enos. 
Ve věku dvou set pěti let zplodil Seth Enose. 
V: centum quínque annós = sto pěti let 
Seth (Šét) = Věnovaný (šat = věnoval, udělil; šét = klín) 
 

5,7 Et víxit Seth, postquam prócreávit Enos, septingentós septem annós genuitque 
fíliós et fíliás. 

Po narození Enose žil Seth sedm set sedm let a zplodil syny a dcery. 
V: octingentós septem annós = osm set let 

5,8 Et fuérunt omnés diés Seth quós víxit anní nóngentí duodecim, et obiit. 
Všech dnů Sethova života bylo devět set dvanáct let a umřel. 
Nebo: nóngentórum duodecim annórum 
Nebo: Et factum est omne tempus, quó víxit Seth, anní nóngentí duodecim, et mortuus 

est. 
 

5,9 Víxit véró Enos centum nónágintá annós et prócreávit Cainan. 
Ve věku jednoho sta devadesáti let zplodil Enos Kainana. 
V: nónágintá annós = devadesáti let 
Enos (Enóš) = Muž 
 

5,1
0 

Et víxit Enos, postquam prócreávit Cainan, septingentós quíndecim annós 
genuitque fíliós et fíliás. 

Po narození Kainana žil Enos sedm set patnáct let a zplodil syny a dcery. 
Nebo: Post cujus ortum víxit septingentós quíndecim annós, et genuit fíliós et fíliás. = 

Po jeho narození… 
V: octingentós quíndecim annós = osm set patnáct let 
 



 104 

5,1
1 

Et fuérunt omnés diés Enos nóngentí quínque anní, et obiit. 
Všech dnů Enosova života bylo devět set pět let a umřel.  
Nebo: nóngentórum quínque annórum 
Nebo: Factíque sunt omnés diés Enos nóngentí quínque anní, et mortuus est. 
 

5,1
2 

Víxit quoque Cainan centum septuágintá annós et prócreávit Malaleel. 
Ve věku jednoho sta sedmdesáti let zplodil Kainan Malaleela. 
V: septuágintá annós = sedmdesáti let 
Kainan (Kénan) = Kainovec 
 

5,1
3 

Et víxit Cainan, postquam prócreávit Malaleel, septingentós quadrágintá annós 
genuitque fíliós et fíliás. 
Po narození Malaleela žil Kainan sedm set čtyřicet let 
a zplodil syny a dcery. 
V: octingentós quadrágintá annós = osm set čtyřicet let 
 

5,1
4 

Et fuérunt omnés diés Cainan nóngentí decem anní, et obiit. 
Všech dnů Kainanova života bylo devět set deset let a umřel. 
Nebo: nóngentórum decem annórum 
Nebo: Et factum est omne tempus, quó víxit Cainan, anní nóngentí decem, et mortuus 

est. 
 

5,1
5 

Víxit autem Malaleel centum sexágintá quínque annós et prócreávit Jared. 
Ve věku jednoho sta šedesáti pěti let zplodil Malaleel Jareda. 
V: sexágintá quínque annós = šedesáti pěti let 
Malaleel = Mahalaleel = Mahalalel = Chvála Boží, Chválící Boha nebo Záře Boží 
 

5,1
6 

Et víxit Malaleel, postquam prócreávit Jared, septingentós trígintá annós 
genuitque fíliós et fíliás. 

Po narození Jareda žil Malaleel sedm set třicet let a zplodil syny a dcery. 
V: octingentís trígintá annós = osm set třicet let 
genuitque = et genuit 
 

5,1
7 

Et fuérunt omnés diés Malaleel octingentí nónágintá quínque anní, et obiit. 
Všech dnů Malaleelova života bylo osm set devadesát pět let a umřel. 
Nebo: octigentórum nónágintá quínque annórum 
Nebo: Et factum est omne tempus, quó víxit Malalee, anní octingentí nónágintá 

quínque, et mortuus est. 
 

5,1
8 

Víxit quoque Jared centum sexágintá duós annós et prócreávit Henoch. 
Ve věku sto šedesáti dvou let zplodil Jared Henocha. 
Jared (Járed) = Svah, Sestoupení 
 

5,1
9 

Et víxit Jared, postquam prócreávit Henoch, octingentós annós genuitque fíliós et 
fíliás. 

Po narození Henocha žil Jared osm set let a zplodil syny a dcery. 
5,2
0 

Et fuérunt omnés diés Jared nóngentí sexágintá duo anní, et obiit. 
Všech dnů Jaredova života bylo devět set šedesát dvě léta a umřel. 
Nebo: nóngentórum sexágintá duós annórum 
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Nebo: Et factum est omne tempus, quó víxit Jared, anní nóngentí sexágintá duo, et 
mortuus est. 

 
5,2
1 

Porró Henoch víxit centum sexágintá quínque annós, et genuit Mathusalam. 
Ve věku jednoho sta šedesáti pěti let pak zplodil Henoch Mathusalema. 
V: sexágintá quínque annós = šedesáti pěti let 
Henoch (Chanók) = Zasvěcený 
 

5,2
2 

Et ambulávit Henoch cum Deó, 
et víxit, postquam genuit Mathusalem, ducentós annós genuitque fíliós et fíliás. 
A chodil Henoch s Bohem   
a žil po narození Mathusalema dvě stě let a zplodil syny a dcery. 
Et ambulávit Henoch cum Deó; nebo: (Com)placuit autem Henoch Deó = V Henochovi 

měl Bůh zalíbení 
V: trecentós annós = tři sta let 
Po Matusalemově narození žil Henoch 365 let a chodil s Bohem, tj. následoval Boha, 
podobně jako Noe (1M 6,9; srov. 1M 17,1), 
a pak ho Bůh vzal, podobně jako Eliáše (2Kr 2,11n). 
Srov. Sír 44,16; 49,14; Moudr 4,10-17; L 3,37; Žd 11,5; Ju 14 
Kniha Henochova byla textově porušena, proto nemůže být součástí starozákonního 

kánonu. 
 

5,2
3 

Et factí sunt omnés diés Henoch trecentí sexágintá quínque anní. 
Všech dnů Henochových bylo tři sta šedesát pět let. 
 

5,2
4 

Ambulávitque Henoch cum Deó, et nón appáruit postmodó, quia tránstulit eum 
Deus. 

I chodil Henoch s Bohem, a nebylo ho, neboť ho Bůh byl vzal. 
Ambulávitque Henoch cum Deó; nebo: Et (com)placuit Henoch Deó = I měl Bůh 

v Henochovi zalíbení 
et nón appáruit postmodó nebo et nón est inventus postmodó 
quia tránstulerat eum Deus nebo quia tulit eum Deus nebo ideó tránslátus est á Deó 
 

5,2
5 

Víxit quoque Mathusalem centum sexágintá septem annós et prócreávit Lamech. 
Ve věku sto šedesáti sedmi let zplodil Metúšelach Lámecha. 
V: centum octagintá septem annós = jedno sto osmdesát sedm let 
Mathusalem (Metúšelach) = Muž oštěpu; srov. Mathusael (Metúšáel, srov. babylón. 

mutu-ša-ili = muž boží); 
jde o narážku na vody potopy, které byly na konci jeho života vypuštěny rychle jako šíp. 
 

5,2
6 

Et víxit Mathusalem, postquam prócreávit Lamech, octingentós duós annós 
genuitque fíliós et fíliás. 

Po narození Lámecha žil Methusalem osm set dvě léta a zplodil syny a dcery. 
V: septingentós octógintá duós annós = sedm set osmdesát dvě léta 
 

5,2
7 

Et fuérunt omnés diés Mathusalem nóngentí sexágintá novem anní, et obiit. 
Všech dnů Mathusalemova života bylo devět set šedesát devět let a umřel. 
Nebo: nóngentórum sexágintá novem annórum 
Nebo: Et factum est omne tempus, quó víxit Mathusalem, anní nóngentí sexágintá 

novem, et mortuus est. 
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5,2
8 

Víxit autem Lamech centum octógintá octó annós et prócreávit fílium 
Ve věku jednoho sta osmdesáti osmi let zplodil Lámech syna. 
V: centum octógintá duós annós = jednoho sta osmdesáti dvou let 
Lámech = Silný (srov. arab. jalmak = silný); srov. metatezi Lamech x Lemech x Melech 

= Král 
 

5,2
9 

vocávitque nómen ejus Noë, (id est Requiés), dícéns: 
Hic nóbís dabit requiem ab omnibus operibus nostrís et á maeróribus manuum 

nostrárum 
in terrá cuí maledíxit Dominus. 
a dal mu jméno Noe, (to je Odpočinutí), a řekl: 
„Tento nám dá odpočinutí od naší práce a od námahy našich rukouna zemi, jíž Pán 

zlořečil.“ 
 
V: Iste cónsólábitur nós ab omnibus operibus et labóribus manuum nostrárum in terrá 

cuí maledíxit Dominus 
= Tento nám přinese útěchu v namáhavých pracích našich rukou na zemi, jíž Pán 

zlořečil. 
Hebr. Nóach (n-v-ch = odpočinutí; n-ch-m = útěcha, srov. např. Menahem; akkad. nuchu 

= utišovat), 
podle V přinese útěchu, podle LXX dá odpočinutí. 
 

5,3
0 

Et víxit Lamech, postquam prócreávit Noë, quíngentós sexágintá quínque annós, 
genuitque fíliós et fíliás. 
Po narození Noeho žil Lámech pět set šedesát pět let 
a zplodil syny a dcery. 
V: quíngentós nónágintá quínque annós = pět set devadesát pět let 
 

5,3
1 

Et factí sunt omnés diés Lamech septíngentí quínquágintá trés anní, et obiit. 
Všech dnů Lámechových bylo sedm set padesát tři léta a umřel. 
V: septíngentí septuágintá septem anní, et mortuus est = sedm set sedmdesát sedm let a 

umřel 
Lámechem končí starý předpotopní věk, Noemem začíná nový předpotopní věk. 
Noe společně s Jóbem a Danielem platil za vzor spravedlnosti (Ez 14,14.20). 
 

5,3
2 
vel 
6,1 

Noë véró, cum quíngentórum esset annórum, genuit trés fíliós:  Sem, Cham et 
Japheth. 

Když bylo Noemovi pět set let, zplodil tři syny: Sema, Chama a Jafetha. 
Nebo: Erat autem Noë annórum quíngentórum, et genuit trés fíliós: Sem, Cham et 

Japheth. 
V Septuagintě je tento verš prvním veršem 6. kapitoly. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 107 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Srovnání časových údajů Vulgáty a Septuaginty 
 

   H/
V 

 Σ 
 

O´  Σ 
 

natus 
post 

creationem 

obiit 
post 

creationem 
1 Adam  130 80

0 
93
0 

230 700 930 0 930 

2 Seth  105 80
7 

91
2 

205 707 912 230 1142 

3 Enos  90 81
5 

90
5 

190 715 905 435 1340 

4 Cainan  70 84
0 

91
0 

170 740 910 625 1535 

5 Malaleel  65 83
0 

89
5 

165 730 895 795 1690 

6 Jared  162 80
0 

96
2 

162 800 962 960 1922 

7 Henoch  65 30
0 

36
5 

165 200 365 1122 1487 
(2010) 
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8 Mathusalem  187 78
2 

96
9 

167 802 969 1287 2256 

9 Lamech  182 59
5 

77
7 

188 565 777/7
53 

1475 2252/2228 

1
0 

Noë  500   500    1642  

1
1 

Sem  155
6 

  2142 164
2 

 2142  

 Noë - 
diluvium 

 100   100     

 Diluvium  165
6 

  2242* 224
2 

   

           
 Dil. – 

Abraham 
 290   (942); 

1070 
    

 Abraham 
natus 

 194
6 

   314
8 

   

 Abr. ex 
Charran 

 202
1 

   325
1 

   

 Exodus ex 
Aegypto 

 266
6 

   369
0 

   

 Moyses 
mortuus 

 270
6 

       

 Abraham - 
Christus 

 216
8 

  1952     

           
 Adam – 

Christus 
 411

4 
  5264/526

5 
519
9 

   

 
* Josephus Flavius počítá od Adama do potopy 2656 let. 
 
Časové údaje Septuaginty jsou původní, přesto nejsou naprosto přesné. 
Římské martyrologium počítá od stvoření Adama do narození Krista 5199 let, 
kdežto byzantská éra začíná 1. zářím 5509 př. Kr. (podobně alexandrijská éra 29. srpnem 5493 
př. Kr.); 
 
proto rok 2010 po Kr. odpovídá 
roku 7209 po stvoření světa podle počítání Římského martyrologia 
a roku 7519 po stvoření světa (apo ktiseos kosmú) podle počítání byzantského (ale až od 1. 
září). 
Rozdíl činí zhruba +310 let ve prospěch byzantské éry. 
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7. Patriarcha Noe a potopa světa (1M 6,1-9,29) 
 
7.1 V r. 1642 po stvoření světa zplodil patriarcha Lámech, když mu bylo 188 let, svého syna 
Noema. Dal mu jméno Noe, to je Odpočinutí, a řekl: „Tento nám dá odpočinutí od naší práce a 
od námahy našich rukou na zemi, jíž Pán zlořečil“ (1M 5,29). Noe byl muž spravedlivý a 
dokonalý, který zůstal věrný Pánu, aniž kdy sešel s cesty spravedlnosti, zbožnosti a ctnosti, a 
který proto našel u Pána milost. Ve věku 44 let se Noe oženil, za manželku měl jednu ze svých 
sester a narodilo se jim mnoho synů a dcer, než se jim v r. 2142 po stvoření světa narodili Sem, 
Jafeth a Cham: Noemovi bylo 500 let, když jeho žena porodila chlapce trojčata v pořadí: Sem, 
Jafeth a Cham. Sem byl tedy nejstarší (srov. 1M 10,21) a Cham nejmladší (srov. 1M 9,24). O 
rok později se jim narodily dívky trojčata neznámých jmen. Po těchto třech dcerách až do doby 
sedmi let před potopou měli Noe a jeho žena další četné syny a dcery. Když bylo Semovi, 
Jafethovi a Chamovi 30 let, každý se oženil v tentýž den s jednou ze svých o rok mladších sester 
trojčat. Každý z těchto tří manželských párů měl mnoho synů a dcer až do doby sedmi let před 
potopou. 
 
7.2 V časech předcházejících potopě světa počet obyvatel mimořádně vzrostl a došlo 
k nesmírnému vědeckému a hospodářskému rozvoji. Avšak lidé, místo aby měli důvěru 
k Božímu řádu a vzdávali díky za takový pokrok, stali se pyšnými a dopouštěli se všech druhů 
nepravosti. Učíme, že po dlouhou dobu před potopou světa se od sebe lišily  dvě linie lidského 
rodu: linie Sethova, totiž linie dětí Božích (synové božští), a linie Kainova, totiž linie dětí 
lidských (dcery lidské). Během času mnozí ze synů Božích odpadli a smísili se s dcerami 
lidskými a podlehli jejich mimořádné kráse, svůdnosti a úskočnosti, jež byly větší než mezi 
dcerami Božími. A tak s výjimkou Noema, jeho manželky a jejich tří synů, Sema, Jafetha a 
Chama s jejich manželkami, se zkazily dokonce i děti lidu Božího, neboť poznenáhlu ztrácely 
mravní a náboženský cit, zděděný po předcích. Slova „brali si za ženy všechny, které si byli 
vyhlédli“ naznačují, že si brali za ženy i ty, které již byly vdané. Dále učíme, že výraz „synové 
božští“ (bené há-elohím) označuje také zlé duchy, odpadlé anděly, kteří na sebe brali zdánlivá 
lidská těla podobně, jako to učinil sv. archanděl Rafael z příkazu Božího, aby doprovázel 
Tobiáše (srov. Tob 5,4 a 12,15-20), a v této podobě se spojovali s pozemskými ženami (srov. Ju 
6 a dále 1Pt 3,19-20; 2Pt 2,46). Ostatně i nejsv. Trojice se zjevuje Abrahamovi  v podobě tří 
mužů a nechává se od něho pozvat k jídlu. Když Jozue potkal velitele vojska Božího v podobě 
muže s taseným mečem (Joz 5,13), ptal se, zda má před sebou přítele či nepřítele. Také 
v řeckých mýthech plodili bohové děti (polobohy či nadlidi) s lidskými ženami, kteří pak byli 
většinou zakladateli královských dynastií. V Egyptě byl král přímo božským synem, 
v Mezopotámii byl adoptovaným božským synem. O synech božských jakožto andělích je řeč 
ještě v knize Jób (1,6; 2,1 a 38,7) a mezi nimi je také žalobce, tj. satan, a také v Žalmech (29,1 
a 89,7). Tento názor bereme jako nejpravděpodobnější. Třetí názor mluví o tom, že zlí duchové, 
to znamená od Boha odpadlí andělé posedli bezbožné muže a skrze ně i mnohé krásné ženy, 
s nimiž zplodili děti, které sice byly skutečnými lidmi, ale s nadměrným tělesným vzrůstem a 
s mimořádnými schopnostmi, kteří byli rovněž jako jejich rodiče posedlé zlými duchy a úplně 
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se nacházeli v jejich moci, což může být pravděpodobné. Čtvrtý názor, totiž názor židovských 
vykladačů, že synové božští jsou pozemští vládcové a dcery lidské jsou ženy nižšího původu, 
je velice nepravděpodobný; naproti tomu 1. kniha Henochova, kniha Jubilejí, Filón 
Alexandrijský a Josephus Flavius v nich vidí jednoznačně anděly. Hrozilo nebezpečí 
démonizace lidstva. 
 
7.3 Lidská ctižádost se stala tak smělou, že zatoužila zbavit se nekonečné moci Boží. Nadutí a 
zvrhlí scientisté pod záminkou pokroku a se satanovou pomocí se oddali všem druhům 
experimentů s genetickou manipulací v laboratořích s velice pokročilými technologiemi; neboť 
před potopou byla tehdejší technologie v mnoha ohledech na vyšší úrovni než ta dnešní, avšak 
v mnoha ohledech také na nižší úrovni než ta dnešní. A Bůh dopustil, že porušovali přirozený 
řád mnoha způsoby, a hlavně v tom, co se týkalo lidí, zvířat a rostlin. Máme jasný důkaz toho, 
že v časech před potopou žili na zemi obři, kteří byli výsledkem ohavné genetické manipulace: 
někteří z nich byli lidé s obrovským tělem a lidskou duší, stvořenou a vdechnutou od Boha, a 
jiní zase byly zvířaty nebo rostlinami obřích rozměrů. Všechny tyto řady lidských, zvířecích a 
rostlinných obrů byly později vyhubeny od Boha v době potopy. Obří lidé, kteří byli výsledkem 
genetické manipulace, neměli nic společného s jinými lidmi s velice vysokými postavami, kteří 
tehdy také existovali a byli plodem přirozeného rozmnožování, jak bylo ustanoveno od Boha, 
třebaže bylo pozměněno dědičným hříchem. Slova o tom, že země byla plná násilí, ukazují také 
na masožravost některých zvířat. 
 
7.4 Nicméně v porušené společnosti před potopou existovaly ještě jiné typy obrů (velikánů): 
šlo o lidi mocné politicky, ekonomicky a vojensky, kteří si podrobili celé národy svými 
vojenskými výboji a despotickou mocí. Tito mocní vládcové země  vlastnili smrtonosné zbraně, 
jaké si dnešní lidé neumějí ani představit. Také oni byli všichni vyhubeni od Boha v době potopy. 
 
7.5 Před potopou světa, a to v r. 2122 po stvoření světa Bůh nařídil Noemovi kázat pokání na 
zemi, aby se národy obrátily a vyhnuly se trestu, a řekl: „Můj Duch nezůstane v člověku na 
věky, neboť je příliš tělesný; i bude jeho dnů sto dvacet let“ (1M 6,3). Tak Bůh dal Noemovi 
najevo, přestože trest byl nevyhnutelný pro lidskou zkaženost, že nepřijde dříve než za 120 let, 
které byly dány lidem k pokání a nápravě; tím by Bůh byl pohnut ke smilování nad lidským 
rodem. Noe, vždy věrný a poslušný Božích přikázání, kázal bez ustání a zpráva o blížícím se 
trestu Božím se všude šířila od úst k ústům. Lidé však nedbali jeho proroctví a dokonce se 
Noemovi posmívali a jeho učení označovali jako šílenství. Když Bůh viděl, že zlá vůle se na 
zemi stále víc rozšiřuje a že lidská srdce jsou stále více nakloněna ke zlému, s nejhlubším 
zármutkem řekl Noemovi: „Vyhladím člověka, jehož jsem stvořil, s povrchu země, člověka i 
zvířata, od pozemských plazů až po nebeské ptáky; neboť lituji, že jsem je učinil“ (1M 6,7). 
Tímto způsobem Bůh vyhlásil Noemovi soud nad lhostejností zkažených lidí, kteří neuposlechli 
Noemova kázání, a nařídil mu kázat s větší naléhavostí a s jasnějším vylíčením podrobností o 
přicházejím trestu, který bude neodvratný, jestliže se lidé neodvrátí od své zkaženosti. 
Poněvadž Noe byl spravedlivý, zatímco země byla zkažená a násilí vzrůstalo, Bůh dal jemu a 
jeho rodině a s nimi všemu tvorstvu možnost záchrany a nového počátku po očistném soudu, a 
tak všeobecný soud byl vyvážen všeobecnou záchranou. 
 
7.6 Po prvních 20 letech Noemova kázání vůbec nedošlo k nápravě lidí a jejich zvrhlé chování 
se ještě zhoršilo a země se naplnila tou nejhorší nepravostí, a proto Bůh se rozhodl sdělit 
Noemovi své pevné rozhodnutí, že země bude potrestána potopou. Avšak ještě předtím, než mu 
dal přípravné pokyny pro dobu trestu, dostalo se Noemovi v r. 2142 po stvoření světa výsady 
posvěcení. Proto se Noemovi zjevila duše Mariina v podobě oblaku a duše Ježíšova v podobě 
člověka zahaleného v tom oblaku a nesoucího svátost trojího požehnání. Duše Ježíšova se 
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dotkla nejsvětějším Tajemstvím srdce svého služebníka Noema a ten byl posvěcen přijetím 
milosti posvěcující do své duše. Poté duše Ježíšova nařídila Noemovi postavit archu, neboť 
přicházející trest by jinak znamenal všeobecnou záhubu. Pak obě duše zmizely Noemovi s očí 
a pro zkaženost země vzaly s sebou svátost trojího požehnání na planetu Mariinu. 
 
7.7 Když po 20 letech Noemova kázání zbývalo do trestu ještě 100 let, Bůh oznámil Noemovi, 
že jeho rozhodnutí o potopě světa je neodvolatelné a zároveň mu přikázal začít se stavbou archy 
a řekl mu: „Ustanovil jsem konec všem bytostem, které mají tělo; země je plná jejich nepravosti 
a já je zničím i se zemí. Postav si tedy archu z tesaného dřeva; v arše uděláš příhrady a vysmolíš 
ji uvnitř i zvenčí. A postavíš ji takto: délka archy bude tři sta loket, padesát loket její šířka a 
třicet loket její výška. Okenec v ní uděláš, na jeden loket odshora jej ukončíš; do boku archy 
dolů vsadíš dveře; na spodní, druhé i třetí podlaží ji rozdělíš. Hle, já uvedu vody potopy na zemi, 
abych zahubil každé tělo, v němž je dech života pod nebem: všechno, co je na zemi, zahyne. A 
s tebou uzavřu svou smlouvu: i vejdeš do archy ty a s tebou tvoji synové, tvá žena a ženy tvých 
synů. A ze všeho živého jakéhokoli těla uvedeš po dvou do archy, aby se zachovali s tebou 
naživu, samec a samice to budou. Z různých druhů ptactva a z různých druhů dobytka a 
z různých druhů drobné pozemské zvířeny, ze všech po dvou vejdou k tobě, aby se zachovali 
při životě. Nabereš si tedy ze všech potravin, které se mohou požívat, a nashromáždíš u sebe 
(zásoby), a budou tobě i jim za pokrm“ (1M 6,13-21). Učíme, že biblický loket se rovná 53 cm, 
a proto délka archy byla 159 m, šířka 26,5 m a výška 15,9 m. Krátce předtím, než se narodili 
Sem, Jafeth a Cham, začal Noe stavět archu s pomocí svých synů, jiných příbuzných a 
služebníků pod vrchním vedením svého otce, patriarchy Lámecha. Archa byla stavěna na místě, 
které bylo později známo jako údolí Josafat v Jeruzalémě, když Noe se svou rodinou bydlel 
tam, kde je dnes město Jeruzalém. V r. 2207 po stvoření světa, když zemřel patriarcha Lámech, 
byl jeho syn Noe, jemuž bylo 565 let, ustanoven patriarchou lidu Božího s nejvyšší královskou 
a kněžskou mocí ve věcech duchovních i časných.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
7.8 Ačkoli Bůh Noemovi rozhodně nařídil stavět archu a potopa světa byla nyní nevyhnutelná 
pro zatvrzelou bezbožnost lidí, přesto byla trpělivost Božího milosrdenství taková, že výkon 
trestu zůstával podmíněn tím, zda lidé přijmou nebo nepřijmou Noemovo kázání. V té době na 
zemi zůstali věrní Bohu: Noe, jeho manželka, jeho tři synové a jejich manželky a ti našli útočiště 
v arše. Všechny ostatní jejich děti odmítly vstoupit do archy, a proto našly smrt ve vlnách 
potopy. V r. 2256 po stvoření světa byl patriarcha Mathusalem z tajemných důvodů po potopě 
přenesen od Boha z planety Mariiny zpět na zemi a zemřel asi o 15 let později ve věku 969 let. 
Dříve než zemřel, odevzdal Noemovi a jeho dětem knihu Henochovu, která obsahovala zápisy 
o událostech před potopou i proroctví o budoucích událostech. Učíme, že dnes je tato kniha 
ztracena a existují pouze velice porušené opisy v delší verzi (ethiopské) a kratší verzi 
(staroslověnské). 
 
7.9 Když nastal čas trestu Božího a měla přijít potopa světa, Bůh řekl Noemovi: „Vejdi ty i celý 
tvůj dům do archy; neboť jsem viděl, že ty jsi v tomto pokolení přede mnou spravedlivý. Ze 
všech zvířat čistých vezmi dvakrát po sedmi, samce a samici; ze zvířat pak nečistých dvakrát 
po dvou, samce a samici. A také z nebeského ptactva čistého (vezmi) dvakrát po sedmi, samce 
a samici, a z ptactva nečistého dvakrát po dvou, samce a samici, aby se zachovalo potomstvo 
na celé zemi. Ještě totiž sedm dní a já budu deštit na zemi čtyřicet dnů a čtyřicet nocí a vyhladím 
každého tvora, kterého jsem učinil, s povrchu země“ (1M 7,1-4). Noe udělal všechno přesně 
tak, jak mu Bůh přikázal (srov. 1M 6,22 a 7,5). 
7.10 V pátek dne 25. prosince roku 2241 po stvoření světa Bůh nařídil Noemovi, aby páry zvířat 
začaly vstupovat do archy. Tato zvířata uvedl do pohybu Bůh a ona vstupovala dovnitř poddajně 
a v dokonalém řádu. Po dobu jejich pobytu v arše je Bůh uvedl do hlubokého spánku, aby 
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zůstala strnulá, a to s výjimkou několika domácích zvířat, nutných pro obživu Noema a 
ostatních sedmi lidí, kteří byli s ním v arše. Neboť třebaže Noe nezabíjel žádná zvířata na 
palubě archy, bral užitek z mléka krav, ovcí a koz pro sebe i pro svou rodinu za potravu. 
 
7.11 V pátek dne 1. ledna roku 2242 po stvoření světa, když všechna zvířata byla již v arše, Noe 
vešel se svou ženou, se svými syny Semem, Jafethem a Chamem a jejich ženami do archy. Sám 
vešel poslední a slavnostně vnesl dovnitř svátost trojího požehnání. Neboť krátce předtím, než 
vešel dovnitř, zjevily se mu tři božské osoby v lidské podobě zahalené v oblaku, jímž byla duše 
Mariina, a druhá božská osoba svěřila Noemovi svátost trojího požehnání, uloženou v 
budoucím Melchisedechově kalichu. Patriarcha vnesl v procesí svátost do archy a uložil ji tam 
jako živý svatostánek v chrámu Církve. On pak svátost střežil v arše po všechny dny, kdy 
zůstávali uvnitř. Kromě toho byly do archy vneseny ostatky svatých patriarchů a také posvěcené 
nádoby a roucha z Adamova chrámu. Téhož dne, v pátek dne 1. ledna roku 2242 po stvoření 
světa začala za svítání potopa. Patriarcha Noe měl 600 let, když se provalily všechny prameny 
veliké hlubiny (pod zemí)  a otevřely se nebeské propusti (nad zemí) a vody začaly všechno 
zaplavovat. Pršelo po 40 dní a 40 nocí, načež zatopení bylo tak veliké, že vody mimořádně 
rychle stoupaly a přikryly všechno. Archa, která plula na hladině vod, byla odnesena z údolí 
Josafat u Jeruzaléma až nad vrcholky arménských hor, značně nad horu Ararat. Všechny 
nejvyšší hory na zemi byly pod vodou, voda dosahovala 15 loktů (7,95 m) nad jejich vrcholky. 
Vody stále stoupaly až do 10. února téhož roku 2242 po stvoření světa. Voda zahubila všechny 
živé tvory na zemi od člověka až po zvířata, ptáky a plazy. Na zemi nezůstal žádný živý tvor. 
Jedině Noe a 7 lidí, kteří s ním byli v arše, zůstali naživu. Ačkoli následkem potopy zahynula i 
mnohá zvířata, která žila pod vodou, přece jich mnoho párů také zůstalo naživu, neboť trest 
potopy se vztahoval přímo na souš a jen nepřímo na vodu. A vody pokrývaly zemi 150 dní, tj. 
od 1. ledna, kdy potopa začala, až po 29. květen včetně téhož roku 2242 po stvoření světa. 
Učíme, že před potopou světa lidé neznali déšť, neboť země byla zavlažována jemnou rosou a 
podzemní vody byly neobyčejně hojné. 
 
7.12 Archa byla nádhernou svatyní, která v sobě ukrývala Církev uprostřed vzedmutých vod 
potopy. Neboť obě zasnoubené duše Ježíšova a Mariina byly v arše přítomny ve svátosti trojího 
požehnání a tato mystická duše se zjevovala jako pomocnice Církve velice zvláštním způsobem, 
když řídila archu na vlnách potopy a chránila ji před každým nebezpečím, aby ji nijak nezasáhla 
všeobecná pohroma. Duch svatý, přítomen v obou božských duších, zakryl Církev v arše 
ohněm své lásky a naplnil ji milostí. Noe a jeho rodina uvnitř setrvaly v ustavičné modlitbě, 
aby byl usmířen Boží hněv a svolána Boží milost na zvrhlé lidstvo. Pro tyto přímluvy Noema a 
jeho rodiny mnozí z těch, kteří zahynuli ve vlnách potopy, poznali svou vinu, prosili Boha za 
odpuštění a byli spaseni. 
 
7.13 Abychom si učinili představu o velkých ztrátách na životě během potopy, je třeba vzít 
v úvahu, že v r. 2241 po stvoření světa, dříve než začala potopa, na zemi žily více než 2 miliardy 
obyvatel, což je asi třetina dnešního stavu. Tento veliký počet lidských bytostí, které 
zalidňovaly svět před potopou, byl způsoben délkou lidského života, velkou plodností žen i 
jinými okolnostmi, příznivými rozmnožení lidského rodu. Světovou potopou Bůh vyhladil na 
zemi všechny lidské bytosti s výjimkou Noema, jeho manželky, a jejich tří synů s manželkami. 
Slovem jen těchto osm lidí zůstalo na zemi. Kromě toho potopou se značně změnila tvářnost 
země. Vzhledem k tajemstvím Božím potopa nezasáhla planetu Mariinu, neboť toto místo bylo 
uchráněno Adamova hříchu a jeho obyvatelé se těší zvláštní ekonomii milosti a blaženému 
patření; ani planetu Luciferovu potopa nezasáhla, protože její pekelní obyvatelé nezemřou, 
dokud nebudou spáleni božským dechem Kristovým. A poněvadž na těchto dvou planetách se 
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jejich obyvatelé nerozmnožují, obrovský počet mužů a žen narozených po potopě pochází 
pouze a výlučně od Noema a jeho tří synů. 
 
7.14 Ve středu 10. února v r. 2242 po stvoření světa za svítání potopa skončila, protože velké 
nebeské propusti (nad zemí) se uzavřely a déšť ustal; vody pramenů veliké hlubiny (pod zemí) 
odtekly zpátky. A Bůh se rozpomněl na Noema i na všechna zvířata, která s ním byla v arše, 
dne 30. května téhož roku, když vody ještě stály 15 loktů (7,95 m) nad vrcholky nejvyšších hor 
a Duch svatý v podobě holubice se vznášel nad vodami a prudce dýchal, až tlakem jeho dechu 
začaly rychle ustupovat, a tak po 150 dnech pokrytí celé země vody ustoupily. Dne 6. června, 
kdy vody stály ještě 9 m nad horou Ararat, Duch svatý v podobě holubice spočinul na nejvyšší 
části archy, mocně foukal a loď se dotkla země zvučným nárazem a zůstala na této hoře. Dne 6. 
srpna téhož roku začaly být vidět vrcholky tamějších hor, a to počínaje Araratem, který je v té 
krajině nejvyšší. 
 
7.15 Dne 15. září, což je 40 dní po 6. srpnu, Noe otevřel příklop (okno), který udělal v arše,  a 
vypustil krkavce, jenž vyletěl a vracel se, dokud se vody na zemi nevysušily. V sobotu dne 15. 
října Noe poprvé vypustil holubici, aby viděl, zda vody s povrchu země již ustoupily, ale ona 
nenalezla místečko, kde by mohla spočinout, neboť vody dosud pokrývaly povrch celé země, a 
proto se k němu téhož dne vrátila do archy. Noe vztáhl svou ruku a vzal ji zpět. Touto holubicí 
byla duše Mariina, která se zjevila v této podobě. V sobotu dne 22. října, tj. o sedm dní později, 
Noe vypustil tuto holubici podruhé a ta se k němu vrátila večer téhož dne a v zobáčku přinesla 
olivovou větvičku se zelenými lístky. Touto větvičkou byla duše Ježíšova, která se zjevila v této 
podobě. Takto Noe poznal, že vody se země zcela ustoupily a povrch vod byl zhruba na stejné 
úrovni jako dnes. Od konce potopy (deště) 10. února do opadnutí vod 22. října uplynulo 255 
dní, protože únor měl podivuhodně 29 dní, a tedy rok 2242 po stvoření světa byl rokem 
přestupným, jakým by jinak nebyl. Toto se stalo z toho důvodu, že po ustání deště až do 
opadnutí vod Bůh prodloužil dny. 
 
7.16 V sobotu 29. října, tj. o sedm dní později, Noe vypustil holubici potřetí, ta se však už 
k němu zpátky nevrátila; což znamená, že duše Mariina tajemně přestala být viditelnou 
v podobě holubice, třebaže na základě své svátostné přítomnosti v trojnásobném požehnání 
setrvala v arše. V sobotu 5. listopadu Noe otevřel příklop (okno) archy, vyklonil se ven a spatřil, 
že část země, kterou mohl vidět, již byla suchá. A v sobotu 31. prosince téhož roku 2242 po 
stvoření světa byla suchá již celá země. Téhož dne se vrátil do archy krkavec, neboť podle plánu 
Božího měl vyjít z archy v páru s ostatními zvířaty podle jejich druhů. 
 
7.17 V neděli dne 1. ledna roku 2243 po stvoření světa krátce před polednem Bůh přikázal 
Noemovi, aby opustil archu a řekl: „Vyjdi z archy ty a s tebou tvá žena, tvoji synové a jejich 
ženy. A vyveď s sebou i všechna zvířata jakéhokoli těla, která jsou u tebe, jak z ptactva, tak ze 
zvěře i ze všeho, co leze po zemi, a rozšiřujte se na zemi: rosťte a množte se na ní“ (1M 8,15-
17). Ve 12 hodin čili v poledne toho dne Noe opustil archu, nesa svátost trojího požehnání a jsa 
následován rodinou a zvířaty. Patriarcha Noe pak byl první, kdo vstoupil na zemi zásahem 
Božím očištěnou, okrášlenou a velice plodnou. Téhož dne 1. ledna Noe postavil Pánu oltář ve 
3 hodiny odpoledne a obětoval na něm z čistých dobytčat a z čistého ptactva zápalnou oběť. 
Když Bůh ucítil libou vůni, řekl: „Už nikdy nebudu zlořečit zemi pro lidi, přestože cítění a 
smýšlení lidského srdce kloní se od mladosti ke zlému, už nikdy nezahubím všechno živoucí, 
jako jsem právě učinil. Setba a žeň, chlad a žár, léto a zima, noc a den nepřestanou po všechny 
dny země“ (1M 8,21-22). 
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7.18 Poté Bůh Otec sestoupil na zem v podobě vznešeného člověka jménem Ananiáš a požehnal 
Noemovi, jeho ženě, jeho synům a ženám jeho synů a řekl jim: „Ploďte a rozmnožujte se a 
naplňte zemi i panujte nad ní: a bázeň před vámi a strach z vás mějte všechna pozemská zvířata 
i všichni nebeští ptáci a všechno, co se hýbe na zemi, i všechny mořské ryby jsou vám vydány 
do rukou.  A všechno, co se hýbe a žije, vám bude za pokrm; všechno vám dávám právě tak, 
jako zelenající se rostliny. Jen maso s krví nesmíte jíst. Avšak tu krev, která oživuje vás, budu 
vyhledávat, k odpovědnosti za ni budu volat každé zvíře i každého člověka, a život člověka 
budu vymáhat z ruky každého jeho bližního. Kdokoli by prolil krev člověka, toho krev bude 
prolita za krev člověka; neboť k obrazu Božímu byl učiněn člověk. Vy pak se ploďte a 
rozmnožujte, osidlujte zemi a naplňte ji“ (1M 9,1-7). 
 
7.19 Bůh Otec dále řekl Noemovi a jeho rodině: „Hle, já uzavřu smlouvu s vámi a s vašim 
potomstvem po vás i s každým živým tvorem, který je s vámi, jak s ptactvem, tak i s domácím 
zvířectvem i s polní zvěří,  a vůbec s veškerou pozemskou zvířenou, která vyšla z archy. Uzavřu 
s vámi svou smlouvu, že už nikdy nebude usmrceno všechno tvorstvo vodami potopy, aniž 
přijde budoucně potopa pustošící zemi“ (1M 9,8-11). A dále Bůh Otec řekl: „Toto (je) znamení 
smlouvy, kterou uzavírám mezi sebou a vámi i každým živým tvorem, jenž je s vámi pro 
všechna budoucí pokolení. Svoji duhu v nebeských oblacích ustanovuji, aby byla znamením 
smlouvy věčné mezi mnou a zemí. Kdykoli budu zahalil nebe oblaky a objeví se v nich moje 
duha, tu rozpomenu se na svou smlouvu s vámi a s každou duší, která oživuje tělo, a už víckrát 
nepřijdou vody potopy, které by vyhladily každé tělo. Bude-li tedy moje duha v oblacích a 
uvidím ji, tu se rozpomenu na smlouvu věčnou, která byla uzavřena mezi mnou Bohem a 
každou živou duší jakéhokoli těla, která je na zemi. Toto bude znamení smlouvy, kterou jsem 
ustanovil mezi sebou a každým tvorem na zemi“ (1M 9,12-17). Duhou byla duše Ježíšova a 
oblakem duše Mariina, obě duše se zjevily tímto způsobem. Poté Bůh Otec nařídil Noemovi, 
aby se všichni vrátili do země svého původu, to znamená tam, kde je dnes Jeruzalém, a oznámil 
jim, že budou putovat mezi řekami Eufratem a Tigridem po dobu 650 let a že budou mít 
tábořiště na osmi různých místech a na každém z nich zůstanou 80 let, a až se těchto osm období 
táboření ukončí, pak se vrátí na místo svého původu. Bůh Otec jim také řekl, že během svého 
putování nemají zakládat žádná stálá města, ale jen přechodná tábořiště, dokud by se nevrátili 
na své místo, kde založí chrám ke cti Boží na tomtéž místě, kde Adam, a obnoví první město 
na panenské Zemi, kterým je dnešní Jeruzalém. Chrám, který postavil Bohu Adam na místě 
dnešního Jeruzaléma, byl zničen potopou světa. 
 
7.20 V tutéž neděli dne 1. ledna roku 2243 po stvoření světa, poté co přinesl Bohu libou oběť 
po opuštění archy, Noe společně se svou ženou, se svými syny a jejich ženami jako projev 
díkůvzdání Bohu složili slib čistoty na dobu jednoho roku. Avšak v polovině roku Cham a jeho 
žena porušili slib čistoty, který složili, a tak odpadli od milosti, ztratili světlo a zcela se zasvětili 
satanovi. Nicméně úmyslně nepočali dítě toho roku, protože Chamova žena tak neučinila, aby 
zakryla porušení jejich slibu. Cham a jeho žena, kteří odpadli od Církve, nadále žili se svými 
rodiči a příbuznými po dobu 40 let a přitom skrývali svou zvrhlost. 
 
7.21 Po potopě mohli mít Noe a jeho žena mnoho synů a dcer. Avšak Písmo svaté nemluví o 
dalších potomcích Noemových, kteří by se narodili až po potopě, takže o nich nic nevíme. Noe 
žil po potopě ještě 350 let, takže potomky mohl mít. Pokud je skutečně měl, není jisté, co se 
s nimi stalo; snad nebyli významní a nijak zvlášť se neprosadili,  že se o nich nemluví; snad se 
smísili s potomky tří Noemových synů. Mohlo to být i tak, že Noe po potopě už neměl žádné 
děti, protože konal pokání a žil s manželkou ve zdrženlivosti, a to již od svého patriarchálního 
posvěcení ještě před potopou. Sem a jeho žena po potopě a narození prvorozeného syna 
Arfaxáda měli mnoho synů a dcer, stejně tak Jafeth a jeho žena i Cham a jeho žena. Všechen 
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lidský rod na zemi pocházel po potopě z Noema a jeho ženy a z jeho tří synů a jejich žen. 
Z potomstva Semova pochází Ježíš Kristus. Noe je první patriarcha po potopě, jemuž Bůh jasně 
zaslíbil příchod Vykupitele. 
 
7.22 Patriarcha Noe, po Adamovi druhý otec lidského rodu, se stal rolníkem a se svými dětmi 
se věnoval kromě jiné práce obdělávání půdy. V r. 2282 po stvoření světa se přihodilo, když 
sídlil se svou rodinou v prvním tábořišti, že vysadil vinici a sklidil její hrozny, ty lisoval a pil 
jejich šťávu, která již zkvasila. Tak se opil a zůstal ve svém stanu nahý. Tuto nehodu 
nezpůsobila Noemova nemírnost v pití, neboť dobře znal účinky vína, nýbrž ji způsobil jeho 
vnuk Kenaan, čtvrtý syn Chamův, jenž lstivě a satansky zasáhl do Noemova vína, aby u něho 
vyvolal opilost s ďábelským úmyslem převzít od něho opatrování svátosti trojího požehnání a 
znesvětit ji. Cham, vida hanebnou svlečenost svého otce, bez náležitého úcty k němu vyšel ven, 
aby to pověděl oběma svým bratrům způsobem zesměšňujícím a uštěpačným. Avšak Sem a 
Jafeth odmítli jeho hanebné chování a pak odešli do otcova stanu a kráčejíce pozpátku, aby 
neviděli jeho nahotu, přiblížili se k němu a zakryli jej pláštěm. Za své zvrácené chování byl 
Cham, ostatně již zlořečený od Boha za své žalostné selhání a satanské zasvěcení, postižen 
novou kletbou za to, co učinil svému otci, protože Bůh nařídil již Adamovi a Evě v ráji, že dítě, 
které by odkrylo nahotu svého otce nebo matky, má být potrestáno zlořečením; něco takového 
je dovoleno jen tehdy, když to vyžaduje péče o ně. Učíme, že Cham spatřil nahotu svého otce 
(neodhalil ji, protože vazba galah ervat = odhalit hanbu jednoznačně vyjadřuje pohlavní styk), 
nicméně pozoroval otce, jako když lidé pozorují obnaženého zločince na pranýři (srov. Ez 16,37; 
Pl 1,8), a šel to oznámit svým bratrům, protože se stalo něco, co změnilo jeho i jejich  životní 
situaci: Chám se nyní stal právně nadřazeným svému otci i svým bratrům, protože nahota je 
spojena s bezmocností a vydaností do cizí moci, muž takto podrobený je bezectný, ztrácí svou 
otcovskou moc a nemůže rozhodovat o dědictví, takže Cham chtěl předvést bratrům otce takto 
vyřízeného a jemu podrobeného a sám se ujmout jeho moci. A ještě učíme, že bratři Sem a Jafet 
vzali plášť (simlá), který běžně sloužil i jako přikrývka (srov. 2M 22,26n. a 5M 24,13), a šli 
pozpátku, takže nejen neviděli, co vidět neměli a nechtěli, ale vlastně šli z přítomnosti do 
minulosti, a tak zakryli a napravili, co se stalo neblahého. Otcovy slabosti už nemohl Cham 
využít a zneužít, protože bratři ji přikryli a napravili. Když Noe vystřízlivěl z účinků vína a 
probudil se, dozvěděl se od Sema a Jafetha, co mu jeho nejmladší syn Cham učinil, nezlořečil 
jej, protože Cham už byl postižen novou klatbou od Boha, nýbrž zlořečil Chamova nejmladšího 
syna Kenaana, jeho ženu a všechny jejich potomky slovy: „Zlořečen buď Kenaan, ať je sluhou 
sluhů svých bratří!“ (1M 9,25). A dále řekl: A řekl také: „Požehnán buď Pán, Bůh Semův. Ať 
je Kenaan jeho sluhou! Kéž Bůh rozšíří Jafetha a dopřeje mu bydlet ve stanech Semových a 
Kenaan ať se stane jeho sluhou!“ (1M 9,26-27). Cham, místo aby se kál, neobyčejně se rozlítil 
na svého otce i oba své bratry a přál jim to nejhorší a kromě toho z vděčnosti odměnil z příkazu 
satanova svého syna Kenaana prvorozenstvím za pokus o znesvěcení svátosti trojího požehnání. 
 
7.23 Po této události Cham a jeho žena, Kenaan a jeho žena se všemi svými lidmi opustili svou 
rodinu s pevným rozhodnutím bojovat proti lidu Božímu především rozšiřováním modloslužby 
a pohanství všude, kam by přišli. Přestože se od své rodiny oddělili, Cham neztrácel s očí 
putování Noema, Sema a Jafetha s úmyslem podvracet jejich rod a přivést jej k odpadnutí od 
Boha. Tak se Cham stal po potopě prvním bludařem (postdiluvian protoheresiarch); choval ke 
svému bratru Semovi krutou nenávist, protože ze Semova rodu měl pocházet Spasitel světa. 
 
7.24 Ve staletích po potopě světa se rozdělilo lidstvo do dvou skupin: první skupinu tvořili děti 
Boží (synové Boží) ve dvou větvích jako potomci patriarchy Sema a jeho ženy a jako potomci 
patriarchy Jafetha a jeho ženy; druhou skupinu tvořili děti lidské (synové lidští) jako potomci 
Chama a jeho ženy. Mnozí synové Boží během času odpadli od Boha a smísili se s dcerami 
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lidskými, podléhajíce jejich mimořádným půvabům, svodům a úskokům. Za svého života Cham 
a jeho žena, stejně jako Kenaan a jeho žena, odmítali všechny milosti, jichž se jim dostalo pro 
jejich spásu, a proto sami sebe odsoudili k věčnému zavržení a jsou v pekle s tělem i duší. Cham 
a Kenaan byli počítáni mezi hlavní šelmy na zemi, jejich ženy se staly hlavními předobrazy 
Antimarie. V r. 2592  patriarcha Noe zemřel svatou smrtí ve věku 950 let. Učíme, že jak 
patriarcha Noe, tak i patriarcha Sem a všichni ostatní patriarchové po potopě vykonávali svůj 
úřad s nejvyšší autoritou kněžskou i královskou ve věcech duchovních i časných. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Liber Genesis VI,1-IX,28 

První kniha Mojžíšova 6,1-9,28 
 

6,1 Et factum est postquam coeperunt hominés plúrés esse super terram et fíliae nátae 
sunt eís, 

A stalo se, když lidí na zemi začalo přibývat a narodily se jim dcery, 
nebo: Cumque coepissent hominés multiplicárí super terram et fíliás prócreassent, 
Oddíl 1M 6,1-9,28 je paralelní s oddílem Jub 5,1-7,12. 
 

6,2 vidéntés autem fílií Deí fíliás hominum quod essent pulchrae 
accépérunt sibi mulierés ex omnibus quás élegerant. 
že viděli pak synové božští, jak půvabné jsou dcery lidské, 
a brali si za ženy všechny, které si byli vyhlédli. 
vidéntés autem = cónspicátí sunt enim 
quod essent pulchrae = quia essent fórmósae 
quás élegerant = které si byli vyhlédli; nebo: quás élegérunt = které si vyhlédli 
Hebrejské sloveso b-ch-r = vyvolit je zde použito ve významu vybrat si ženu zcela 

ojediněle v celém SZ. 
 

6,3 Tunc díxit Deus: Nón permanébit Spíritus meus in homine in aeternum, 
quia caró est; eruntque diés illíus centum vígintí annórum. 
Tehdy řekl Bůh: „Můj Duch nezůstane v člověku na věky, 
neboť je příliš tělesný; i bude jeho dnů sto dvacet let.“ 
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Nón permanébit = Nón manébit = nezůstane; nebo: Nón habitábit = nebude přebývat 
in homine = v člověku; nebo: in hominibus istís = v těch lidech 
in aeternum = na věky = in aevum 
quia caró est = neboť je příliš tělesný; nebo: propter quod carnés/carnálés = neboť jsou 

příliš tělesní 
diés illíus = diés ejus = jeho dnů; nebo diés illórum = diés eórum = jejich dnů 
annórum = anní 
Těch 120 let je dostatečná délka lidského života a je to i lhůta před potopou. 
Nejde o omezení lidského věku, protože i po potopě se lidé dožívali více než 120 let. 
Až se naplní 50x opakované stodvacetiletí lidské existence (tj. 120 jubilejních cyklů = 

6.000 let), 
svět vstoupí do 7. tisíciletí a podle některých židovských výkladů by mělo nastat 

mesiánské období 
(srov. 3M 25,10 a Ž 90,4), avšak to je pouhá úvaha. 
Nezůstane (hebrejsky jádor): hebrejské sloveso j-d-n vyskytuje v celém SZ pouze na 

tomto místě. 
 

6,4 Gigantés autem erant super terram in diébus illís, 
postquam enim ingressí sunt fílií Deí ad fíliás hominum, illaeque genuérunt eís; 
istí sunt potentés á saeculó virí fámósí. 
Byli pak za oněch dnů na zemi obři, 
když synové božští vcházeli k dcerám lidským a ty jim rodily; 
to jsou ti dávní rekové, pověstní mužové. 
ingressí sunt = vstupovali = intrárent (v tom případě: erant = fuérunt); genuérunt eís = 

generábant eís 
virí fámósí = pověstní mužové; nebo: hominés nóminátí = slavní lidé, lidé jména; 

zkrátka silní a slavní… 
Slovo obři - nefílové (hebrejsky nefílím) snad souvisí s hebrejským kořenem n-p-l = 

padat = nápal 
(srov. népel = předčasně se narodit, potratit, jímž se označují případy neobvyklého 

narození včetně potracených 
a nedonošených plodů. Může také označovat ty, kdo k pádu přivádějí druhé, 
a padlé anděly, což je pravděpodobnější výklad (Padlí či Odpadlí). 
V žádném případě nejde o dávnověké astronauty z mimozemské civilizace! 
Ti dávní rekové, ti pověstní mužové jsou však zároveň také obry na hliněných nohou. 
Slovo rek (hebrejsky gibbor, pl. gibborím) označuje především válečníka. 
To připomíná gigantomachii či theomachii z pohanských mýthů, kdy giganti bojují se 

staršími bohy o vládu nad zemí 
(srov. Fp 2,6: Ježíš se odřekl každé uzurpace božské moci; a k tomu srov. Iz 14,14). 
Srov. také Anákovce (4M 13,33; 2S 21,18.20.22), Emejce (5M 2,10) a Refájce (5M 

3,11; Joz 12,4). 
Anákovec = Dlouhokrký nebo Jdoucí po krku (Škrtič); pl. Anakim (srov. sumerské 

Anunnaki = 
= ti, kteří přišli z nebe (anu) na zemi (ki); od nich měli Sumerové všechny své znalosti, 
např. i přesné znalosti astronomické o planetách za Saturnem. 
Rovněž Egypťané znali takové nebeské bohy, které nazývali Neteru = Strážci.) 
Emejec = Děsivý; pl. Emim 
Refájec = Uzdravovač (ze smrti), Nezranitelný; pl. Refaim 
Goliáš měřil přes 6 loket (1S 17,4), takže byl vyšší než 3 metry. 
Výraz obři (hoi gigantes) překládá Aquila jako padlí (hoi epiptontes) 
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a Symmachos jako násilníci (hoi biaioi). 
Septuaginta překládá výrazy refaim a enakim jako gigantés = obři. 
 

6,5 Vídens autem Deus quod multa malitia hominum esset in terrá, 
et cúncta cógitátió cordis intenta esset ad malum omní tempore, 
I viděl Bůh, že zloba lidí na zemi je veliká 
a že veškeré smýšlení jejich srdce stále tíhne ke zlému, 
 
Nebo: Et vídit Deus redundasse néquitiás hominum super terram 
et quod omnés in malum recordárentur á príncipió diérum suórum. 
= A viděl Bůh, že země oplývá nepravostmi lidí 
a že všichni si berou k srdci zlo od počátku svých dnů, 
 
Nebo: Et vídit Deus, quia multiplicátae sunt malitiae hominum super terram 
et quod omnis homo cógitat in corde suó díligenter super maligna omnibus diébus vítae 

suae. 
= A viděl Bůh, že na zemi se rozmnožila zloba lidí 
a že každý člověk smýšlí ve svém srdci s náklonností ke zlému po všechny dny svého 

života, 
 
Myšlení lidského srdce je od mládí zlé v důsledku dědičného hříchu a porušené lidské 

přirozenosti, 
vždyť zlo působí formou nekontrolovaných instinktů v duši dítěte dříve, než je ovládne 

rozum, 
a sklon ke zlému v člověku zůstává po celý čas jeho pozemského života, 
přesto člověku nechybí ani sklon k dobrému, který je ovšem třeba pěstovat a posilovat 

s pomocí Boží. 
Lidské srdce představuje nitro člověka, které není vidět a ze kterého vycházejí 

myšlenky, slova i skutky. 
 

6,6 poenituit eum quod hominem fécisset in terrá, et táctus dolóre cordis intrínsecus 
litoval, že na zemi byl učinil člověka, a zasažen bolestí v srdci: 
nebo: recógitávit quod hominem fécerat super terram, et poenituit in corde suó 
= rozvažoval, že na zemi byl učinil člověka, a litoval toho ve svém srdci: 
nebo: írátus est quod hominem fécerat super terram, et poenituit in corde suó   
= hněval se, že na zemi byl učinil člověka, a litoval toho ve svém srdci: 
 
 

6,7 Délébó, inquit, hominem, quem creáví, á facié terrae, 
ab homine usque ad animantia, á reptilibus terrae usque ad volátilia caeli; 
poenitet enim mé fécisse eós. 
„Vyhladím,“ pravil, „ člověka, jehož jsem stvořil, s povrchu země, 
člověka i zvířata, od pozemských plazů až po nebeské ptáky; 
neboť lituji, že jsem je učinil.“ 
poenitet enim mé fécisse eós; 
nebo: poenitet enim mé, quod fécerim eós super terram = neboť lituji, že jsem je učinil 

na zemi 
 

6,8 Noë véró invénit grátiam córam Dominó. 
Noe však nalezl milost před Pánem. 
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nebo: Noë autem invénit grátiam ante Dominum / apud Dominum / in cónspectú 
Dominí 

= Noe však našel milost před Pánem / u Pána / před Pánem nebo před tváří Páně 
milost = hebrejsky chén (souhlásky tohoto slova představují obráceně Noemovo jméno 

Nóach) 
 

6,9 Hae sunt generátiónés Noë: 
Noë vir jústus atque perfectus fuit in generátiónibus suís, (Noë) cum Deó 

ambulávit, 
Toto je rodopis Noeho: 
Noe byl muž spravedlivý a bezúhonný ve svých pokoleních, (Noe) chodil s Bohem 
Nebo: Noë homo sólus jústus erat in generátióne suá et perfectus, et (com)placuit Deó. 
= Noe byl jediný spravedlivý a dokonalý člověk ve svém pokolení a Bůh v něm nalezl 

zalíbení. 
Noe byl bezúhonný jako Abraham (1M 17,1), Jakub (1M 25,27) a Jób (Jb 1,1). 
Chodil s Bohem jako Henoch (1M 5,22.24), tj. následoval Boha.. 
Sv. Petr označuje Noema za kazatele spravedlnosti (2Pt 2,5). 
 

6,1
0 

et genuit trés fíliós: Sem, Cham et Japheth. 
a zplodil tři syny: Sema, Chama a Jafetha. 
Sem (Šém, Sém) = Jméno (ten, kdo uctívá jméno /Boží/; anebo ten, kdo má jméno, 

proslulý muž) 
Jafeth (Jáfet, Jefet) = Rozšíření, Vzrůst (srov. jméno Titána Iápeta, otce Prométheova) 
Cham (Chám) = Žhavý, Horký (tj. vášnivý, anebo ožehlý, černý) 
 

6,1
1 

Corrupta est autem omnis terra córam Deo, et repléta est iníquitáte. 
Celá země však byla před Bohem zkažená a plná nepravosti. 
repléta est iníquitáte; nebo: impléta est injústitiá = plná nespravedlnosti 
 

6,1
2 

Cumque vidísset Deus terram esse corruptam valdé, 
omnis quippe caró corrúpit viam suam super terram, 
Když tedy Bůh byl viděl, že země byla velice zkažená, 
protože všichni lidé na zemi porušili své mravy, 
nebo: protože všichni lidé na zemi pokazili svou cestu 
 

6,1
3 

díxit ad Noë: Fínis úniversae carnis vénit córam mé; 
repléta est terra iníquitáte a facié eórum, et ego disperdam eós cum terrá. 
řekl Noemu: „Ustanovil jsem konec všem bytostem, které mají tělo; 
země je plná jejich nepravosti a já je zničím i se zemí. 
Konec označuje Boží soud (srov. Ez 7,2 nebo Am 8,2), neznamená naprostý zánik. 
Nejde tedy o konec času, spíše o vhodný čas (kairos) pro vykonání soudného trestu 

Božího. 
V hebrejštině slova zkaženost a záhuba vycházejí z téhož kořena š-ch-t. 
 

6,1
4 

Fac ergo tibi arcam dé lignís lévigátís; 
mánsiunculás in arcá faciés, et bitúmine liniés eam intrínsecus et extrínsecus. 
Postav si tedy archu z tesaného dřeva; 
v arše uděláš příhrady a vysmolíš ji uvnitř i zvenčí. 
tesané dřevo; nebo H goferové dřevo = cypřišové (pryskyřičné) dřevo, 
srov. gófer a kófer = smůla: oba výrazy se vyskytují ve SZ jen zde. 
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mánsiunculás = nídós 
vysmolíš ji = vymažeš ji smolou (živicí); nejčastější formou živice (lat. bitumen) je 

asfalt a dehet 
intrínsecus et extrínsecus = ab intus et á forís 
Hebrejský výraz pro archu (téba) je slovo cizího původu, snad babylónského nebo 

egyptského. 
Při popisu archy (doslova schrány) se používá mnoho slovo cizího původu, 
např. gófer (druh dřeva), qinním (příhrady, kajuty), kófer (smůla), cóhar (okenec = 

světlík), 
což naznačuje její výjimečnost. Jde vlastně o mohutný plovoucí palác a chrám. 
Rozměry archy byly nejméně 150 m délky, 25 m šířky a 15 m výšky, spíše však o něco 

větší, 
neboť biblický loket měřil 53 cm (délka 159 m, šířka 26,5 m a výška 15,9 m). 
Rozměry jeruzalémského chrámu byly 30 x 10 x 15 metrů, 
takže jeho objem (asi 4,5 tis. m2) zhruba odpovídal objemu jednoho patra archy (přes 4 

tis. m2). 
 

6,1
5 

Et síc faciés eam: 
trecentórum cubitórum erit longitúdó arcae, 
quínquágintá cubitórum látitúdó illíus 
et trígintá cubitórum altitúdó illíus 
A postavíš ji takto: 
délka archy bude tři sta loket, 
padesát loket její šířka 
a třicet loket její výška. 
quínquágintá cubitórum látitúdó illíus; nebo sexágintá = šedesát 
Biblický loket odpovídá 53 cm, takže archa měla tyto rozměry : 
délku 300 loket (159 m), šířku 50 loket (26,5 m) a výšku 30 loket (15,9 m). 
Ložná plocha archy byla o něco větší než 4 tis. m2 (ve třech poschodích přes 12 tis. m2); 
ložný objem asi 67 tis. m3, což odpovídá u nákladních vagónů německé spolkové dráhy 
(12,7 x 2,6 x 2,25), tedy při ložné ploše 33 m2 a ložném objemu asi 74 m3, 
celkové ložné ploše 363 vagónů a celkovému ložnému objemu asi 905 vagónů. 
Nosnost takového plavidla jistě přesáhla 30 tisíc tun. Profesor David Menton 

z Washington University odhaduje, 
že na palubě mohlo být až 16 tisíc zvířat, která zastupovala základní biologické typy 

(hebr. min). 
Podle přepravních předpisů musí být pro přepravu jedné nestříhané ovce alespoň 0,26 

m2 ložné plochy, 
aby ovce měly možnost se položit, což odpovídá počtu 121 ovcí nestříhaných a 138 ovcí 

stříhaných. 
Podle některých rukopisů byla šířka archy 60 loktů (31,8 m), což by mohlo zlepšit její 

stabilitu vzhledem k výšce, 
nicméně dodnes konstruktéři lodí používají takový princip poměru, aby loď byla 

šestkrát delší než širší. 
Klece pro ptáky a malá zvířata mohly být naskládány jedna na druhou. 
 

6,1
6 

Fenestram in arcá faciés, et in únó cubitó cónsummábis eam désuper; 
óstium autem arcae pónés ex latere deorsum; 
et bicameráta et tricameráta superiora faciés in eá. 
Okenec v ní uděláš, na jeden loket odshora jej ukončíš; 
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do boku archy dolů vsadíš dveře; 
na spodní, druhé i třetí podlaží ji rozdělíš. 
okenec = světlík (hebrejsky cohar); střecha se svažovala o loket (hebrejsky veel-ama), 

aby voda mohla stékat. 
 

6,1
7 

Ecce, ego addúcam aquás díluvií super terram, 
ut disperdam omnem carnem, in quá est spíritus vítae sub caeló: 
et omnia quae sunt in terrá cónsúmentur. 
Hle, já uvedu vody potopy na zemi, 
abych zahubil každé tělo, v němž je dech života pod nebem: 
všechno, co je na zemi, zahyne. 
díluvium = řecky ho kataklysmos, z toho latinské cataclysma; hebrejsky mabbúl (srov. Ž 

29,10) 
(rusky, ukrajinsky, srbsky, bulharsky, rumunsky a polsky potop, italsky a španělsky 

diluvio, 
portugalsky dilúvio, katalánsky diluvi, francouzsky déluge, německy Sintflut, anglicky 

great flood, 
nizozemsky zondvloed, dánsky syndflod, švédsky syndafloden, fin. vedenpaisumus, lit. 

pasaulio panas) 
disperdam; nebo: interficiam = abych zabil; omnia = úniversa; cónsúmentur; nebo: 

morientur = pomře 
Vrchní vody jsou odděleny od spodních a souš od moře, nyní však se tento řád hroutí, 
protože vrchní vody padají dolů a slévají se se spodními, pokrývají celý zemský povrch 
a přinášejí smrt všemu suchozemskému zvířectvu a ptactvu. 
Mýthy o potopě se objevují také u jiných národů, ovšem na rozdíl od biblického příběhu 
nesou stopy pohanského přepracování (sumersko-babylónský epos o Gilgamešovi 

vypravuje 
o plavci jménem Utnapištim nebo řecký mýthus o Deukaliónovi a jeho ženě Pyrrze, 
indická Mátsjapurána, čínská kniha Shujing, mýthy na Andamanských ostrovech, 
mýthy aztécké, incké a mayské, masajské a dokonce i australské, maorské a polynéské a 

další). 
 

6,1
8 

Dispónamque foedus meum técum: 
et ingrediéris arcam tú et fílií tuí, uxor tua et uxórés fíliórum tuórum téum. 
A s tebou uzavřu svou smlouvu: 
i vejdeš do archy ty a s tebou tvoji synové, tvá žena a ženy tvých synů. 
dispónamque = pónamque = statuam 
foedus meum = testamentum meum 
ingrediéris = introíbis 
 

6,1
9 

Et ex cúnctís animantibus úniversae carnis bína indúcés in arcam, ut vívant técum, 
masculus et fémina erunt. 
A ze všeho živého jakéhokoli těla uvedeš po dvou do archy, aby se zachovali s tebou 

naživu, 
samec a samice to budou. 
Hebr. šenajim = po páru (jde o duálovou formu), zvířata musejí být spárována po dvou, 

samec a samice. 
 

6,2
0 

Dé volucribus secundum suum genus et  júmentís in genere suó 
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et ex omní reptílí terrae secundum genus suum, bína dé omnibus introíbunt ad té, 
ut possint vívere. 

Z různých druhů ptactva a z různých druhů dobytka 
a z různých druhů drobné pozemské zvířeny, ze všech po dvou vejdou k tobě, aby se 

zachovali při životě. 
 

6,2
1 

Tollés igitur técum ex omnibus escís, quae mandí possunt, et comportábis apud té; 
et erunt, tam tibi quam illís, in cibum. 
Nabereš si tedy ze všech potravin, které se mohou požívat, a nashromáždíš u sebe 

(zásoby), 
a budou tobě i jim za pokrm.“ 
quae mandí possunt = quae comedí possunt 
Jde o potraviny rostlinného původu. Noe kromě sena a sušeného ovoce uskladnil také 

semena pro budoucí osev. 
 

6,2
2 

Fécit igitur Noë omnia quae praecéperat eí Deus. 
Noe tedy udělal všechno, co mu Bůh byl přikázal. 
praecéperat = mandáverat 
 

  
7,1 Díxitque Dominus Deus ad eum: Ingredere tú et omnis domus tua in arcam; 

té enim vídí jústum córam mé in generátióne hác. 
I řekl mu Pán Bůh: „Vejdi ty i celý tvůj dům do archy; 
neboť jsem viděl, že ty jsi v tomto pokolení přede mnou spravedlivý. 
ingredere = intrá; in generátióne hác = in generátióne istá 
Výraz celý tvůj dům označuje nejen Noemovu rodinu, ale i duchovní svazek mezi jejími 

členy. 
 

7,2 Ex omnibus animantibus mundís tolle septéna et septéna, masculum et féminam; 
dé animantibus véró immundís bína et bína, masculum et féminam. 
Ze všech zvířat čistých vezmi dvakrát po sedmi, samce a samici; 
ze zvířat pak nečistých dvakrát po dvou, samce a samici. 
septéna et septéna = septem et septem; bína et bína = duo et duo 
Čistá zvířata poslouží k obětem a k jídlu. 
 

7,3 Sed et dé volátilibus caelí mundís septéna et septéna, masculum et féminam, 
et dé volátilibus immundís bína et bína, masculum et féminam, 
ut salvétur sémen super faciem úniversae terrae. 
A také z nebeského ptactva čistého (vezmi) dvakrát po sedmi, samce a samici, 
a z ptactva nečistého dvakrát po dvou, samce a samici, 
aby se zachovalo potomstvo na celé zemi. 
salvétur = nútriátur; super faciem úniversae terrae = super omnem terram 
 
 

7,4 Adhúc enim post septem diés et ego pluam super terram per diés quadrágintá 
totidemque noctés, 

et délébó omnem creátiónem, quam fécí, á facié terrae. 
Ještě totiž sedm dní a já budu deštit na zemi čtyřicet dnů a čtyřicet nocí 
a vyhladím každého tvora, kterého jsem učinil, s povrchu země.“ 
et ego pluam; nebo: et ego indúcam pluviam = a já uvedu déšť 
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per diés quadrágintá totidemque noctés = quadrágintá diébus et quadrágintá noctibus 
á facié terrae = dé superficié terrae 
Lhůta sedmi dnů připomíná Boží stvoření v sedmi dnech. 
 

7,5 Fécit ergo Noë omnia quae mandáverat eí Deus. 
Noe tedy udělal všechno, co mu Bůh byl přikázal. 
mandáverat illí = praecéperat eí 
To se stalo v pátek 25. prosince roku 2241 po stvoření světa. Toho dne zvířata začala 

vstupovat do archy. 
Nečistá zvířata vstupovala sama, čistá zvířata musel Noe přivést, aby nebyla umenšena 

hodnota budoucí oběti. 
 

7,6 Eratque Noë sescentórum annórum, quandó díluvií aquae inundávérunt super 
terram. 

Šest set let bylo Noemu, když vody potopy zaplavily zemi. 
 

7,7 Et ingressus est Noë et fílií ejus, uxor ejus et uxórés fíliórum ejus cum eó 
in arcam propter aquás díluvií. 
A vstoupil Noe a s ním jeho synové i jeho žena a ženy jeho synů 
před vodami potopy do archy. 
ingressus est = introívit 
To se stalo v pátek dne 1. ledna roku 2242 po stvoření světa. Toho dne lidé vstoupili do 

archy 
a téhož dne začal čtyřicetidenní déšť. Muži a ženy žili během potopy odděleně. 
 

7,8 Dé animantibus quoque mundís et immundís et dé volátilibus mundís et immundís 
et ex omní, quod movétur super terram, 
Ze zvířat čistých i nečistých a ze všeho ptactva čistého i nečistého 
a ze všeho, co se hýbe na zemi, 
dé volátilibus = de volucribus 
 

7,9 duo et duo ingressa sunt ad Noë in arcam, masculus et fémina, sícut praecéperat 
Dominus Noë. 

dvakrát po dvou, samec a samice,  vstoupilo s Noemem do archy, jak mu Pán byl 
přikázal. 

ingressa sunt = intrávérunt 
 

7,1
0 

Cumque transíssent septem diés, aquae díluvií inundávérunt super terram. 
Když uplynulo sedm dní, vody potopy se začaly rozlévat po zemi. 
nebo: Et factum est post septem diés, et aqua díluvií facta est super terram 
 

7,1
1 

Annó sescentésimó vítae Noë, ménse secundó, septimó decimó dié ménsis, 
ruptí sunt omnés fontés abyssí magnae, et cataractae caelí apertae sunt (super 

terram), 
V šestistém roce života Noeho, druhého měsíce, sedmnáctého dne toho měsíce, 
se provalily všechny prameny veliké hlubiny a nebeské propusti se otevřely (nad zemí) 
septimó decimó dié ménsis = sedmnáctého dne toho měsíce; 
nebo: vícésimó septimó dié ménsis = dvacátého sedmého dne toho měsíce 
ruptí sunt = prórúpérunt; apertae sunt = patefactae sunt 
Šlo o mohutný liják (tak překládá Aquila) s bouří (tak překládá Symmachos). 
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7,1
2 

et facta est pluvia super omnem terram quadrágintá diébus et quadrágintá 
noctibus. 

a pršelo nad celou zemí čtyřicet dní a čtyřicet nocí. 
nebo: et factae sunt pluviae 
Počet 40 dnů připomíná 40 dnů průzkumu Zaslíbené země (4M 14,34), 
40 let putování Izraelitů pouští (4M 14,33; Joz 5,6), 
40 dnů a nocí putování proroka Eliáše k hoře Boží (1Kr 19,8) 
a 40 dnů a nocí postu Kristova na poušti (Mt 4,2). 
 

7,1
3 

In articuló diéí illíus ingressus est Noë et Sem et Cham et Japheth fílií ejus, 
uxor illíus et trés uxórés fíliórum ejus cum eó in arcam: 
Na úsvitě toho dne vstoupil Noe i jeho synové Sem a Cham a Jafeth, 
jeho žena a tři ženy jeho synů s ním do archy; 
in articuló diéí; nebo: in hác dié = právě toho dne 
ingressus est = introívit = intrávit 
cum eó; nebo: cum eís = s nimi 
 

7,1
4 

ipsí et omnés béstiae terrae in genere suó, úniversaque júmenta in genere suó, 
et omne quod movétur super terram in genere suó, cúnctíque volátilés secundum 

suum genus, 
úniversae avés omnésque volucrés. 
oni a všechna zvěř ve svých druzích i všechen dobytek ve svých druzích, 
a všechno, co se hýbe na zemi, ve svých druzích i všechno, co létá, ve svých druzích, 
všichni ptáci, všichni okřídlenci. 
júmenta = pecora 
 

7,1
5 

Ingressae sunt ad Noë in arcam, bína et bína ex omní carne in quó erat spíritus 
vítae. 

Vstoupili k Noemu do archy dvakrát po dvou z každého těla, v němž byl duch života. 
ingressae sunt = introívérunt = intrávérunt 
 

7,1
6 

Et quae ingressa sunt, masculus et fémina ex omní carne introívérunt, sícut 
praecéperat eí Deus; 

et inclúsit eum Dominus Deus déforís óstium arcae. 
A co vešlo, bylo samec a samice od každého zvířete, jak mu byl přikázal Bůh; 
A Pán Bůh za ním uzavřel zvenčí dveře archy. 
 

7,1
7 

Factumque est díluvium quadrágintá diébus et quadrágintá noctibus super terram, 
et multiplicátae sunt aquae et élevávérunt arcam in sublíme á terrá. 
I nastala potopa na zemi po čtyřicet dní a čtyřicet nocí; 
vod stále přibývalo, až pozvedly archu vysoko od země. 
nebo: et exundávit aqua et levávit arcam in sublíme á terrá = a voda se rozlila a zvedla 

archu vysoko od země 
Pro rozlití vod používá hebrejština stejný slovní kořen (g-b-r) jako pro bojovníka, 
aby se naznačilo, že mohutné vodstvo jakoby bojuje proti zemi. 
 

7,1
8 

Vehementer enim inundávérunt et omnia repléverunt in superficié terrae; 
porró arca ferébátur super aquás. 
Rozlily se totiž (vody) velice a zaplavily všechno na povrchu země; 
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archa pak plula po hladině vod. 
porró arca ferébátur super aquás = porró arca ferébátur super summum aquárum 
 

7,1
9 

Et aquae praevaluérunt nimis super terram, 
opertíque sunt omnés montés excelsí sub úniversó caeló. 
Tak se vody na zemi rozmohly, 
až byly pokryty všechny vysoké hory pod celým nebem. 
 

7,2
0 

Quíndecim cubitís altior fuit aqua super summós montés, quós operuérat. 
O patnáct loket byla voda výše než nejvyšší hory, které pokrývala. 
altior fuit = superávit = supercrévit = tránscendit 
super summós montés = super excelsós montés 
Patnáct loket představuje výšku asi 8 m. 
 

7,2
1 

Cónsúmptaquae est omnis caró, quae movébat super terram, 
volátilium ferárumque, pecórum et júmentórum omniumque 
volucrum, animantium, bestiarum omniumque reptílium, quae réptant super 

terram, 
et omnis homó; 
I zahynulo každé tělo, které se na zemi hýbalo, 
ptáků i zvěře, bravu a skotu i všech plazů, kteří lezou po zemi, 
i každý člověk; 
cónsúmptaque est = et mortua est 
et omnis homó; nebo: et úniversí hominés = i všichni lidé 
 

7,2
2 

et cúncta, in quibus spiráculum vítae est in terra, mortua sunt, 
et omnis animal, quí erat super áridam. 
a všechno, v čem je dech života na zemi, pomřelo, 
i každá živá bytost, která byla na pevnině. 
Až voda zaplavila i vrcholky hor, objevuje se zmínka o zahynutí těla (g-v-´ = zahynout, 

zdechnout), 
jako by do té doby ještě byla naděje na záchranu života. 
 

7,2
3 

Et déléta est omnis caró, quae erat super terram, 
ab homine usque ad pecudem, tam reptília quam volátilia, et déléta sunt dé terrá; 
remánsit autem sólus Noë et quí cum eó erant in arcá. 
A bylo vyhlazeno každé tělo, které bylo na zemi, 
od člověka až po dobytek, jak plazi, tak ptáci, všechno bylo vyhlazeno se země; 
zachován byl jediný Noe a ti, kdo byli s ním v arše. 
jak plazi, tak ptáci = jak plazivci, tak létavci = tam repentia quam volucrés 
remánsit; nebo: superfuit = zůstal naživu; nebo dérelictus est = byl zanechán 
Po soudu Božím zůstane zachován (š-´-r) jen věrný ostatek (hebrejsky še´erít), srov. Mi 

5,6. 
 

7,2
4 

Obtinuéruntque aquae terram centum quínquágintá diébus. 
Zatopovaly pak vody zemi po sto padesát dnů. 
nebo: Et exaltáta est aqua super terram… = A stála voda na zemi… 
 

  
8,1 Recordátus autem Deus Noë cúnctórumque béstiárum 
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et omnium júmentórum, quae erant cum eó in arcá, 
addúxit spíritum super terram, et imminútae sunt aquae. 
I rozpomenuv se pak Bůh na Noema a na všechna zvířata divoká 
i na všechna zvířata krotká, která byla s ním v arše, 
přivedl na zemi vítr, takže vody začaly opadávat. 
recordátus = (re)memorátus = memor fuit; cum eó = cum illó 
Vanoucí vítr nad zemí připomíná vanutí Ducha svatého nad zemí během stvoření. 
 

8,2 Et clausí sunt fontés abyssí magnae et cataractae caelí, et prohibitae sunt pluviae 
dé caeló. 

Zavřely se též prameny veliké hlubiny i nebeské propusti a deště z nebes ustaly. 
clausí = conclúsí 
prohibitae sunt pluviae dé caeló; nebo: détenta est pluvia dé caeló = a déšť z nebe 

přestal 
 

8,3 Reversaeque sunt aquae dé terrá euntés et redeuntés, 
et coepérunt minuí post centum quínquágintá diés. 
Ustupovaly pak vody znenáhla se země, 
když po stu a padesáti dnech začaly opadávat. 
Znovu se oddělují svrchní a spodní vody a objevuje se souš, což také připomíná děj 

během stvoření. 
 

8,4 Requiévitque arca ménse septimó, vícésimó septimó dié ménsis super montés 
Armeniae. 

A sedmého měsíce, dvacátého sedmého dne toho měsíce, archa přistála na horách 
Ararat. 

requiévitque =  et sédit; podle H archa přistála již 17. dne. 
H a O´ mají super montés Ararat = na horách Ararat, V má super montés Armeniae = na 

horách Arménie. 
Hora Ararat měří 5.137 m n.m. a její vrchol stále pokrývá sníh. Jde vlastně o dvojhoru, 
vedle Velkého Araratu je ještě Malý Ararat (3.896 m n.m.) V r. 1952 francouzští 

alpinisté Navarra a de Riquier 
zpozorovali podivný tvar uvězněný v ledovci ve výšce 4.500 m a na další výpravě v r. 

1955 Navarra našel 
část dřevěné struktury, z níž si odnesl kus trámu, podle analýz šlo o dub otesaný asi před 

5 tisíci lety. 
 
 

8,5 At véró aquae íbant et décréscébant usque ad decimum ménsem; 
decimó enim ménse, prímá dié ménsis appáruérunt cacúmina montium. 
Odcházely pak a opadávaly vody až do desátého měsíce; 
prvního dne toho desátého měsíce se objevily vrcholky hor. 
íbant et décréscébant = imminuébantur et déficiébant 
appáruérunt cacúmina montium; nebo: revéláta sunt capita montium = objevila se 

temena hor 
 

8,6 Cumque transíssent quadrágintá diés, aperiéns Noë fenestram arcae, quam fécerat, 
Když bylo přešlo čtyřicet dní, Noe otevřev okenec archy, jejž byl učinil, 
nebo: Post quadrágintá diés aperuit Noë fenestram arcae, quam fécit, = 
Po čtyřiceti dnech Noe otevřel okenec archy, který udělal, 
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8,7 dímísit corvum; quí égrediébátur et revertébátur, dónec siccárentur aquae super 

terram. 
vypustil krkavce; ten vylétával a vracel se, dokud nevyschly vody na zemi. 
dímísit = émísit 
krkavce; nebo: havrana 
Krkavec je nečistý pták (srov. 3M 11,15), živící se mrtvolami, a byl vypuštěn na 

znamení toho, 
že ani potopou nebyla úplně smyta zkaženost země a že zlí duchové ji neopustili. 
 

8,8 Émísit quoque columbam post eum, ut vidéret sí jam cessássent aquae super 
faciem terrae. 

Po něm vypustil holubici, aby viděl, zda vody již ustoupily s povrchu země. 
émísit = dímísit 
Holubice (hebrejsky jóná) připomíná jméno proroka Jonáše, jehož Bůh zachránil z vod 

moře v břiše vorvaně. 
V podobě holubice sestoupil Duch svatý na Ježíše vystupujícího po křtu z vod Jordánu 

(srov. Mt 3,16). 
 

8,9 Quae, cum nón invénisset ubí requiésceret pés ejus, reversa est ad eum in arcam, 
aquae enim erant super úniversam terram. 
Extenditque manum, et apprehénsam íntulit eam ad semetipsum in arcam. 
Ta nenalezla, kde by mohla stanout nohou, a vrátila se k němu do archy, 
neboť vody ještě byly na celé zemi. 
On pak vztáhl ruku, vzal ji a vnesl  k sobě do archy. 
nebo: Nón inveniéns columba requiem pedibus suis, regressa est ad eum in arcam… 
íntulit; nebo: accépit = recépit = suscépit = indúxit 
 

8,1
0 

Exspectátís autem ultrá septem diébus aliís, rúrsum dímísit columbam ex arcá. 
Počkal ještě dalších sedm dní a znovu vypustil holubici z archy. 
rúrsum = iterum; dímísit = émísit; ex arcá = dé arcá 
 

8,1
1 

At illa vénit ad eum ad vesperam portáns rámum olívae virentibus foliís in óre suó. 
Intelléxit ergo Noë quod cessássent aquae super terram. 
A k večeru k němu přiletěla, nesouc v ústech olivovou ratolest se zelenými lístky. 
Poznal tedy Noe, že vody se země ustoupily. 
vénit; nebo: reversa est 
ad vesperam = sub vesperam 
portáns; nebo: habéns = majíc 
rámum = surculum 
intelléxit = cognóvit 
Večerem začíná nový den a je to doba modliteb (srov. Da 9,21). 
 

8,1
2 

Exspectávitque nihilominus septem aliós diés iterum 
et émísit columbam, quae nón est reversa ultrá ad eum. 
Nicméně počkal opět sedm dní 
a vypustil holubici, která se k němu už nevrátila. 
émísit = dímísit 
nón est reversa ultrá ad eum = nón adposuit revertí ad eum amplius; revertí = regredí 
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8,1
3 

In sescéntesimó prímó annó vítae Noë, prímó ménse, prímá dié ménsis 
imminútae sunt aquae super terram, 
et aperiéns Noë téctum arcae adspexit, víditque quod exsiccáta esset supeficiés 

terrae. 
V šestistém prvním roce života Noeho, prvního měsíce, prvního dne toho měsíce, 
opadly vody na zemi. 
A Noe otevřev střechu archy, rozhlédl se a viděl, že povrch země je vysušený. 
super terram = á facié terrae; esset superficiés terrae = esset aqua super faciem terrae 
aperiéns = dénúdávit; otevřev střechu archy = odsunuv příklop archy 
 

8,1
4 

Secundó autem ménse, vícésimó septimó dié ménsis, áréfacta est terra. 
Druhého pak měsíce, dvacátého sedmého dne toho měsíce, země již vyschla. 
áréfacta = siccáta 
 

8,1
5 

Locútus est autem Dominus Deus ad Noë dícéns: 
Promluvil pak Pán Bůh k Noemovi a řekl: 
 

8,1
6 

Égredere dé arcá tú et uxor tua, fílií tuí et uxórés fíliórum tuórum técum. 
„Vyjdi z archy ty a s tebou tvá žena, tvoji synové a jejich ženy. 
égredere = exí 
 

8,1
7 

Et cúncta animantia, quae sunt apud té ex omní carne, 
tam in volátilibus quam in béstiís et úniversís reptílibus, quae réptant super 

terram, édúc técum, 
et ingrediminí super terram: créscite et multiplicáminí super eam. 
A vyveď s sebou i všechna zvířata jakéhokoli těla, která jsou u tebe, 
jak z ptactva, tak ze zvěře i ze všeho, co leze po zemi, 
a rozšiřujte se na zemi: rosťte a množte se na ní.“ 
 

8,1
8 

Égressus est ergo Noë  dé arcá  ipse et fílií ejus, uxor illíus et uxórés fíliórum ejus 
cum eó; 

Vyšel tedy Noe z archy a s ním jeho synové, jeho žena a ženy jeho synů. 
égressus = exívit 
Na Boží příkaz Noe do archy vstoupil, na Boží příkaz z ní vyšel. 
 

8,1
9 

sed et omnés béstiae et júmenta, volátilia et reptília, quae réptant super terram, 
secundum genus suum égressa sunt dé arcá. 
A také vyšla z archy podle svého druhu všechna zvířata divoká i krotká, 
ptáci a plazi, kteří lezou po zemi. 
 

8,2
0 

Aedificávit autem Noë altáre Dominó, et tolléns dé cúnctís pecoribus et volucribus 
mundís 

obtulit holocausta super altáre. 
Noe pak postavil Pánu oltář a vzav ze všech čistých dobytčat i ze všech čistých ptáků, 
přinesl na tom oltáři zápalné oběti. 
altáre = áram (málo pravděpodobné, protože altáre je vysoký oltář pro zápalné oběti, 
kdežto ára je nízký oltář, který se pro zápalné oběti dobytčat příliš nehodí) 
obtulit = accépit = immolávit = cremávit 
holocausta = victimás 
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Obětní krev zvířete je předobrazem smírčí oběti Kristovy (srov. 3M 17,11 a Žd 9,22). 
Podle knihy Jubilejí (6,3) Noe obětoval na oltáři býka, berana, kozla, jehně a kůzle, 

hrdličku a holoubě; 
obětiny posolil, polil vínem a olejem a posypal kadidlem a pak zapálil. 
Nadále měla být přinášena oběť ranní a oběť večerní (Jub 6,14). 
 

8,2
1 

Odórátusque est Dominus odórem suávitátis et ait ad eum recógitáns: 
Néquáquam ultrá maledícam terrae propter hominés; 
sénsus enim et cógitátió húmání cordis in malum próna sunt ab aduléscentia suá; 
nón igitur ultrá percutiam omnem animam víventem, sícut fécí. 
I ucítil Pán libou vůni a pravil si: 
„Už nikdy nebudu zlořečit zemi pro lidi, 
přestože cítění a smýšlení lidského srdce kloní se od mladosti ke zlému, 
už nikdy nezahubím všechno živoucí, jako jsem právě učinil. 
odórátusque est Dominus odórem suávitátis; nebo: et délectátus est Dominus in odórem 

suávitátis 
= potěšil se Pán libou vůní = potěšil se Pán příjemnou vůní 
in odórem suávitátis = in odórem bonae fragrantiae 
néquáquam ultrá maledícam terrae = nón adiciam ultrá maledícere terram 
propter hominés; nebo: propter opera hominum = pro skutky lidí; 
nebo: propter peccáta hominum = pro hříchy lidí 
sénsus enim…; nebo: quia adposita est méns hominis díligenter ad maligna á juventúte 
adposita est = intenta est = adhaeret = permanet 
ad maligna (ke zlému) = ad vitia (k neřestem, k nedokonalostem) = ad néquitiá (k 

nepravosti): 
nebo s předložkou super: super maligna, super vitia, super nequitiam 
á juventúte suá; nebo: á pueritia suá = od dětství; nebo: á ínfantia suá = od útlého dětství 
nón igitur ultrá percutiam = nón ergo adhúc adiciam percutere 
omnem animam víventem; nebo: omnem carnem; nebo: omnem animantem 
 
Podle 1M 6,6 (a srov. 8,21) výrazy jako Bůh řekl, Bůh viděl, Bůh litoval, Bůh se rmoutil 
apod. znamenají 
na jedné straně, že Bůh je není tělesný a na druhé straně že není pouhá abstrakce (srov. 
el libo = ve svém srdci). Myšlení srdce člověka je od mládí zlé: nekontrolované 
instinkty působí v duši dítěte dříve, 
než je ovládne rozum. Sklon lidského srdce je ovšem zlý po celý čas, a proto je třeba, 
aby lidské srdce zmoudřelo a síly zla ochably v důsledku trestu potopy. Také skončila 
dlouhověkost tyranů. 
 

8,2
2 

Cúnctís diébus terrae, sémentis et messis, frígus et calor, 
aestás et hiems, nox et diés 
nón requiéscent. 
Setba a žeň, chlad a žár, 
léto a zima, noc a den 
nepřestanou po všechny dny země.“ 
Pravidelný cyklus ročních období a dní už nebude přerušen. 
Po potopě se ovšem rozdělila pevnina na jednotlivé světadíly 
a skončilo příznivější zemské podnebí (srov. 1M 10,25). 
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9,1 Benedíxitque Deus Noë et fíliís ejus, et díxit ad eós: 
Créscite et multiplicáminí et repléminí terram ac domináminí ejusdem: 
I dobrořečil Bůh Noemovi a jeho synům a řekl jim: 
„Ploďte a rozmnožujte se a naplňte zemi i panujte nad ní: 

9,2 et timor vester ac tremor sit super cúncta animália terrae et super omnés avés 
caelí: 

cum úniversís, quae moventur super terram, omnés piscés maris manuí vestrae 
trádití sunt. 

a bázeň před vámi a strach z vás mějte všechna pozemská zvířata i všichni nebeští ptáci 
a všechno, co se hýbe na zemi, i všechny mořské ryby jsou vám vydány do rukou.   
nebo: et timor vestrí ac tremor erit in omnibus animálibus terrae et in omnibus avibus 

caelí, 
et in omnibus moventibus super terram et in omnibus piscibus maris, nam dedí omnia 

sub potestáte vestrá 
= a bázeň před vámi a strach z vás mějte všechna pozemská zvířata i všichni pozemští 

ptáci 
a všechno, co se hýbe na zemi, i všechny nebeské ryby, neboť všechno jsem odevzdal 

do vaší moci. 
timor vester = terror vester 
 

9,3 Et omne, quod movétur et vívit, erit vóbís in cibum: 
sícut holera viréntia dedí vóbís omnia. 
A všechno, co se hýbe a žije, vám bude za pokrm; 
všechno vám dávám právě tak, jako zelenající se rostliny. 
erit vóbís in cibum; nebo:  erit vóbís in escam = bude vaší potravou 
holera = pábula 
Rozlišují se semenonosné byliny a plodonosné dřeviny. 
Bůh původně stvořil všechna zvířata jako býložravce a člověka jako vegetariána. 
Člověk směl využívat pouze mléko a vlnu, případně kůži z mrtvých zvířat. 
Vláda člověka nad zvířaty bude napříště založena na strachu, protože člověk se začíná 

živit zvířecím masem. 
Původní pokojné soužití člověka se zvířaty je zmařeno a bude obnoveno až v mesiánské 

době (srov. Iz 11,6-9). 
 

9,4 Vérumtamen carnem cum sanguine suae né comederitis. 
Jen maso s krví nesmíte jíst. 
nebo: Exceptá carne et sanguine ipsíus mandúcábitis. = Exceptó quod carnem cum 

sanguine nón edétis. 
 

9,5 Etenim sanguinem animárum vestrárum requíram 
dé manú cúnctárum béstiárum et dé manú hominis; 
dé manú virí et fratris ejus requíram animam hominis. 
Avšak tu krev, která oživuje vás, budu vyhledávat, 
k odpovědnosti za ni budu volat každé zvíře i každého člověka, 
a život člověka budu vymáhat z ruky každého jeho bližního. 
requíram = inquíram = requíram 
dé manú = dé manibus 
Krev může být prolita zvířetem nebo člověkem. 
Člověk může zabíjet zvířata a nesmí zabíjet jiné lidi, 
zvířata mohou zabíjet jiná zvířata a nesmějí zabíjet člověka. 
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Krev člověka žádá Bůh od zvířete (sloveso daraš = žádat, požadovat, volat 
k zodpovědnosti; fut. edroš), 

jde tedy o časný trest Boží, který má vykonat člověk tím, že takové zvíře, které usmrtilo 
člověka, dá zabít. 

Vyhledávat znamená na tomto místě trestat. Srov. adam = člověk, dam = krev. 
 

9,6 Quícumque effúderit sanguinem hominis, effundétur sanguis illíus pró sanguine 
hominis; 

ad imaginem quippe Deí factus est homo. 
Kdokoli by prolil krev člověka, toho krev bude prolita za krev člověka; 
neboť k obrazu Božímu byl učiněn člověk. 
Poněvadž protějškem prolité krve zavražděného člověka (adam = člověk), je vrahova 

krev (dam = krev) 
a poněvadž člověk  byl stvořen k obrazu Božímu podle podoby Boží, 
nedovoluje Bůh prolévat lidskou krev beztrestně. 
Soudce má požadovat vrahovu krev, a v tomto případě jedná z autority od Boha, nikoli 

od lidí. 
Pro hřích je nad člověka postaven člověk, státní autorita je hrází proti zvůli jedince 

(srov. Ř 13,4). 
Také zvíře má být potrestáno smrtí v případě, když člověk zabije bližního pomocí 

zvířete, 
například jiného spoutá a předhodí šelmám. 
V takovém případě musí být potrestán smrtí jak člověk, který zvířete k zabití použil, 
tak i zvíře, které bylo použito. V každém případě se tedy má použít trestu smrti 

s výjimkou sebevrahů, 
kterým už není možné uložit časný trest, ti se však budou z toho zodpovídat před 

Bohem. 
Krev žádá Bůh i od člověka, který se dopustí úmyslné vraždy pomocí nájemného vraha. 
Něco jiného než úmyslná vražda (srov. 4M 35,16-21.30-34) je však neúmyslné zabití 

(srov. 4M 35,9-15.22-29). 
Výhradní právo na lidský život má jen Bůh. 
Existuje přirozené právo, které má vztah k sedmi noachickým (noemickým) příkazům 
(zákaz rouhání včetně křivé přísahy, modloslužby, cizoložství i smilstva a krvesmilstva, 

vraždy, krádeže a loupeže, 
požívání krve nebo masa z udáveného zvířete či zdechliny a příkaz poslouchat 

zákonitou vládu a soudit spravedlivě). 
Srov. Sk 15,19-20. Poprvé to zdůraznil anglický učenec John Selden (1584-1654) ve 

svém díle De jure naturali 
et gentium juxta disciplina Hebraeorum, tj. Přirozené právo a právo lidí podle Hebrejů. 

Srov. 1M 2,15-17. 
 

9,7 Vós autem créscite et multiplicáminí, et ingrediminí super terram, et impléte eam.“ 
Vy pak se ploďte a rozmnožujte, osidlujte zemi a naplňte ji.“ 
impléte = repléte 
Jsou zde použita hebrejská slova rebu = množte se a redu = ovládněte. 
 

9,8 Haec quoque díxit Deus ad Noë et ad fíliós ejus cum eó: 
A také toto řekl Bůh Noemovi a jeho synům, kteří byli s ním: 
 

9,9 Ecce ego statuam pactum meum vóbíscum et cum sémine vestró post vós, 
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„Hle, já uzavřu smlouvu s vámi a s vašim potomstvem po vás 
statuam = dispónamque = pónamque 
pactum meum = foedus meum = testamentum meum 
Smlouva (hebrejsky berít) s Bohem je základem všeho života na zemi (srov. 1M 9,13), 
protože život není možný v osamocení a bez společenství s Bohem i ostatními lidmi. 
 
 

9,1
0 

et ad omnem animam víventem, quae est vóbíscum, 
tam in volucribus quam in júmentís et pecudibus terrae cúnctís, quae égressa sunt 

dé arcá, 
et úniversís béstiís terrae. 
i s každým živým tvorem, který je s vámi, 
jak s ptactvem, tak i s domácím zvířectvem i s polní zvěří,   
a vůbec s veškerou pozemskou zvířenou, která vyšla z archy. 
 

9,1
1 

Statuam pactum meum vóbíscum, 
et néquáquam ultrá interficiétur omnis caró aquís díluvií, 
neque erit deinceps díluvium dissipáns terram. 
Uzavřu s vámi svou smlouvu, 
že už nikdy nebude usmrceno všechno tvorstvo vodami potopy, 
aniž přijde budoucně potopa pustošící zemi.“ 
 

9,1
2 

Díxitque Deus: Hoc signum foederis, quod dó inter mé et vós 
et ad omne animam víventem, quae est vóbíscum in generátiónés sempiternás; 
A Bůh mluvil dále: „Toto (je) znamení smlouvy, kterou uzavírám mezi sebou a vámi 
i každým živým tvorem, jenž je s vámi pro všechna budoucí pokolení. 
foederis = testamentí 
dó = pónó; nebo: dabó = pónam 
 

9,1
3 

Arcum meum pónam in núbibus caelí, et erit signum foederis aeterní inter mé et 
terram. 

Svoji duhu v nebeských oblacích ustanovuji, aby byla znamením smlouvy věčné mezi 
mnou a zemí. 

et erit signum foederis = et erit in signó testamentí 
Duha (hebrejsky qešet) označuje oblouk válečného luku, který Bůh odložil na znamení 

toho, 
že už nebude bojovat s člověkem, aby ho zničil. Srov. Sír 39,28-30; Abk 3,9 a Ž 18,18. 
Božími zbraněmi jsou mocné přírodní živly, a proto Bůh odkládá luk na místo dobře 

viditelné všem, 
aby jasně ukázal své pokojné úmysly. Znamením smlouvy s Noemem je duha, 
znamením smlouvy s Abrahamem je obřízka (srov. 1M 17,1) 
a znamením smlouvy s Izraelem je sobota (srov. 2M 31,13). 
 

9,1
4 
 
 
 
 

Cumque obdúxeró núbibus caelum, apparébit arcus meus in núbibus; 
Kdykoli budu zahalil nebe oblaky a objeví se v nich moje duha, 
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9,1
5 

et recordábor foederis meí vóbíscum et cum omní animá vívente quae carnem 
vegetat; 

et nón erunt ultrá aquae díluvií ad délendum úniversam carnem. 
tu rozpomenu se na svou smlouvu s vámi a s každou duší, která oživuje tělo, 
a už víckrát nepřijdou vody potopy, které by vyhladily každé tělo. 
et recordábor = et memor eró 
foederis meí = testamentí meí 
vóbíscum et cum omní animá vívente quae carnem vegetat 
= quod est inter mé et vós et omnem animam vívam 
ad délendum úniversam carnem = ad perdendam omnem carnem 
 

9,1
6 

Eritque arcus meus in núbibus, et vidébó illum 
et recordábor foederis sempiterní, 
quod pactum est inter mé Deum 
et omnem animam víventem úniversae carnis, quae est super terram. 
Bude-li tedy moje duha v oblacích a uvidím ji, 
tu se rozpomenu na smlouvu věčnou, která byla uzavřena mezi mnou Bohem 
a každou živou duší jakéhokoli těla, která je na zemi.“ 
foederis sempiterní = testamentí sempiterní 
 

9,1
7 

Díxitque Deus ad Noë: Hoc erit signum foederis, 
quod cónstituí inter mé et omnem carnem super terram. 
Řekl pak Bůh Noemovi: „Toto bude znamení smlouvy, 
kterou jsem ustanovil mezi sebou a každým tvorem na zemi.“ 
Po slovech Toto bude znamení smlouvy… jde o svět po potopě. 
Svět bude dál pokračovat ve svém běhu (srov. 1M 8,22), 
ale člověk se nezměnil (srov. 1M 8,21 a 1M6,5.11-12). 
 

9,1
8 

Erant ergo fílií Noë, quí égressí sunt dé arcá, Sem, Cham et Japheth; 
porró Cham ipse est pater Chanaán. 
Synové Noeho, kteří vyšli z archy, byli tedy Sem, Cham a Jafeth; 
Cham je pak otec Kenaánův. 
erant = fuérunt 
égressí sunt = exiérunt 
porró Cham ipse est pater Chanaán; nebo: Cham autem erat pater Chanaán = Cham pak 

byl otec Kenaánův 
 

9,1
9 

Trés istí sunt fílií Noë, et ab hís disséminátum est omne genus hominum super 
úniversam terram. 

Ti tři jsou synové Noeho a od nich se rozšířil veškerý lidský rod po celé zemi. 
 

9,2
0 

Coepitque Noë vir agricola exercére terram et plantávit víneam. 
I začal oráč Noe obdělávat půdu a vysadil též vinici. 
Noe je označen jako íš adama (muž půdy), což připomíná příběh stvoření (1M 2,8.15). 
Jako první vysadil (hebrejsky natah) vinici (hebrejsky kerem). 
 

9,2
1 

Bibénsque vínum inébriátus est et núdátus obdormívit in tabernáculó suó. 
Když se pak napil vína, opil se a obnažil ve svém stanu a usnul. 
bibénsque = pótánsque 
Víno (hebrejsky jajin, řecky oinos a latinsky vinum) je dvojznačné: 



 134 

obveseluje lidské srdce (srov. Ž 104,15; Př 31,6-7 a Sír 40,20), 
ale také člověka vystavuje hanbě (srov. Př 23,29-35; Sír 31,25-31). 
Aby se nedostali do opojení a stavu mimo dobro a zlo, zakazuje se v Písmu svatém pití 

vína králům (Př 31,4-5), 
zasvěceným osobám (4M 6,1-4; Sd 13,4; Am 2,12; Jr 35) a rovněž kněžím v době 

bohoslužby (3M 10,9 a Ez 44,21). 
Noe pil (šatah), opil se (šakar), obnažil se (galah) uprostřed stanu (betok ohló). 
Podle knihy Jubilejí (7,1-2.6-8) se tak stalo čtvrtého roku po potopě, 
kdy prvního dne novoluní prvního měsíce Noe oslavil svátek na památku záchrany 

z vod potopy; 
správně však došlo k této události až 40 let po potopě. 
 
 

9,2
2 

Quod cum vidisset Cham pater Chanaán, verenda scilicet patris suí esse núdáta, 
égressus nuntiávit duóbus frátribus suís forás. 
Když pak byl uviděl Cham, otec Kenaánův, že ohanbí jeho otce je obnaženo, 
pověděl to oběma svým bratřím venku. 
verenda scilicet patris suí esse núdáta; nebo núditátem patris suí = nahotu svého otce 
núditátem = núdátiónem; égressus = égrediéns 
 

9,2
3 

At véró Sem et Japheth súmentés pallium imposuérunt (illum) humerós suós, 
et incédentés retrórsum operuérunt verenda patris suí; 
faciésque eórum áversae erant et patris virília nón vidérunt. 
Ale Sem a Jafeth vzali plášť, vložili (jej) na svá ramena, 
a kráčejíce obráceně, zakryli ohanbí svého otce; 
jejich tváře byly odvráceny a otcovo mužství neviděli. 
súmentés = accipientés; humerós suós (humerís suís) = suprá duo dorsa sua 
retrórsum; nebo: inversí; operuérunt = cooperuérunt 
virília; nebo: pudenda = ohanbí, stydké části 
Srov. Ez 16,8 a 3M 18,6nn. 
 

9,2
4 

Évigiláns autem Noë ex vínó, cum didicisset quae fécerat eí fílius suus minor, 
Když se pak Noe probral z vína a zvěděl, co mu byl učinil jeho mladší syn, 
Évigiláns autem Noë ex vínó = Sobrius factus est Noe á vínó suó 
Když se pak Noe probral z vína a zvěděl… = Noe probrav se z vína a zvěděv… 
didicisset = cógnóvit = intelléxit; minor = júnior 
 

9,2
5 

ait: Maledictus Chanaán: servus servórum erit frátribus suís. 
řekl: „Zlořečen buď Kenaán, ať je sluhou sluhů svých bratří!“ 
ait = díxit 
 

9,2
6 

Et díxit: Benedictus Dominus Deus Sem. Sit Chanaán servus ejus. 
A řekl také: „Požehnán buď Pán, Bůh Semův. Ať je Kenaán jeho sluhou! 
 

9,2
7 

Dílátet Deus Japheth, et habitet in tabernáculís Sem, fiatque Chanaán servus ejus. 
Kéž Bůh rozšíří Jafetha a dopřeje mu bydlet ve stanech Semových a Kenaán ať se stane 

jeho sluhou!“ 
dílátet = látificet (hebrejsky jaft; celý text: jaft elohim lejefet); habitet = inhabitet 
 
Jafethitům Noe prorokuje, že se velice rozšíří, že budou spolu se Semity bydlet v míru 
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a že od Semitů přijmou jejich náboženství a úctu k jedinému pravému Bohu. 
Tak Jafethité, přijavše od Židů (Semitů) křesťanské náboženství, vstoupili do jejich 

stanů, 
tj. do katolické Církve. Srov. Sk 13,46 a 18,5-6. 
 
Kniha Jubilejí (Jub 7,13-17) k tomu dodává: 
Když se Cham dozvěděl, že jeho otec proklel jeho nejmladšího syna (Kenaana), 
mrzel se nad tím a odešel od svého otce, jak on sám, tak i jeho synové. 
Založil město a nazval je podle jména své ženy Neelatamauk. 
Jafeth to viděl a záviděl svému bratru a také založil město a nazval je podle jména své 

ženy Adataneses. 
Sem však bydlel u svého otce Noema a založil město vedle sídla svého otce na hoře 

Lubar (Ararat) 
a nazval jej podle jména své ženy Sedeketelbáb. 
A hle, tato tři města jsou blízko hory Lubar (Ararat): 
Sedeketelbáb leží na východ od té hory, Neelatamauk na jih a Adataneses na západ. 
 

9,2
8 

Víxit autem Noë post díluvium trecentís quínquágintá annís. 
Žil pak Noe po potopě tři sta padesát let. 
post díluvium = post cataclysmum 
 

9,2
9 

Et implétí sunt omnés diés ejus nóngentórum quínquágintá annórum, et mortuus 
est. 

A všech dnů jeho života bylo devět set padesát let a umřel. 
Nebo: Et factí sunt omnés diés Noë nóngentórum quínquágintá annórum, et mortuus est. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 136 

 
8. Patriarchové po potopě v době od Sema až do narození Abrama (1M 10,1-11,32) 

 
8.1 Noemův syn Sem ve věku 102 let zplodil syna Arfaxáda. Patriarcha Noe krátce před smrtí 
požehnal Semovi a odevzdal mu přitom svátost trojího požehnání, čímž byl Sem posvěcen. 
Tímto zvláštním požehnáním od jeho otce se dostalo Semovi prvorozenství, ačkoli nebyl 
přirozeně prvorozený. Po Noemově smrti se stal Sem v r. 2592 po stvoření světa, když mu bylo 
450 let, patriarchou lidu Božího. V r. 2644 patriarcha Sem a jeho manželka zemřeli v témže 
okamžiku, jemu bylo 500 let a jí bylo 499 let. Po jejich smrti už nedošlo k úmrtí patriarchy a 
matriarchy v témže okamžiku. (Zvláštním případem byli v poslední době manželé Kent a Diana 
Kraftovi, žijící v Sioux Falls v americkém státě Jižní Dakota, kteří se narodili ve stejný den v r. 
1941 a zemřeli ve stejný den 16. února 2008 ve věku 67, takže mají naprosto shodné datum 
narození i úmrtí.) 
 
8.2 Semův syn Arfaxad se oženil ve věku 24 let a jeho dědic Sale se narodil, když bylo 
Arfaxadovi 135 let. Patriarcha Sem krátce před smrtí požehnal Arfaxádovi a odevzdal mu 
přitom svátost trojího požehnání, čímž byl Arfaxád posvěcen. Tímto zvláštním požehnáním od 
jeho otce se dostalo Arfaxádovi prvorozenství, ačkoli nebyl přirozeně prvorozený. Po Semově 
smrti se stal Arfaxád v r. 2644 po stvoření světa, když mu bylo 400 let, patriarchou lidu Božího. 
V r. 2682 po stvoření světa zemřel patriarcha Arfaxád ve věku 438 let. 
 
8.3 Arfaxadův syn Sale se oženil ve věku 19 let a jeho dědic Heber se narodil, když bylo Salemu 
130 let. Patriarcha Arfaxad krátce před smrtí požehnal Salemu a odevzdal mu přitom svátost 
trojího požehnání, čímž byl Sale posvěcen. Tímto zvláštním požehnáním od jeho otce se dostalo 
Salemu prvorozenství, ačkoli nebyl přirozeně prvorozený. Po Arfaxadově smrti v r. 2682 po 
stvoření světa se stal Sale patriarchou lidu Božího, když mu byla 303 léta. V r. 2812 po stvoření 
světa, to je 35 let před stavbou babylónské věže, se rozšířila zkaženost velké většiny lidu Božího, 
proto patriarcha Henoch přišel na tuto zemi a vzal svátost trojího požehnání s sebou na planetu 
Mariinu. Téhož roku patriarcha Sale zemřel ve věku 433 let. Ale podle jiných zpráv: V r. 2839 
po stvoření světa zemřel patriarcha Sale ve věku 460 let. 
 
8.4 Saleho syn Heber byl předem posvěcen v mateřském lůně několik okamžiků před porodem. 
Oženil se ve věku 21 let a jeho dědic Faleg se narodil, když Heberovi bylo 134 let. Patriarcha 
Sale krátce před smrtí požehnal Heberovi  jako prvorozenému. Tímto zvláštním požehnáním 
od jeho otce se dostalo Heberovi prvorozenství, ačkoli nebyl přirozeně prvorozený. Po Saleho 
smrti v r. 2812 po stvoření světa se stal Heber patriarchou lidu Božího, když mu byla 303 léta, 
což bylo 35 let před stavbou babylónské věže a .70 let před zmatením ras a jazyků. Ale podle 
jiných zpráv: Po Saleho smrti se stal Heber v r. 2839 po stvoření světa patriarchou lidu Božího, 
když mu bylo 330 let, což bylo 8 let před stavbou babylónské věže a 43 let před zmatením ras 
a jazyků. 
 
8.5 Zkaženost naprosté většiny Noemových potomků. Po potopě světa Bůh oznámil 
Noemovi svou vůli, aby se Noe se svou rodinou vydal na cestu od hory Ararat v Arménii, kde 
přistála archa, směrem na jihozápad, usadil se na místě dnešního Jeruzaléma a jeho okolí a 
založil tam duchovní střed vyvoleného národa. Noemovi potomci měli putovat mezi řekami 
Eufratem a Tigridem po dobu 650 let a měli budovat tábořiště na osmi různých místech a na 
každém z nich měli zůstat 80 let, a až by se těchto osm období táboření skončilo, pak se měli 
vrátit do místa svého původu. Bůh jim také nařídil, aby během svého putování nezakládali 
žádná stálá místa, nýbrž aby měli jen přechodná tábořiště, dokud by se nevrátili na své místo, 
kde založí chrám ke cti Boží na tomtéž místě, kde Adam, a obnoví první město na panenské 



 137 

Zemi, kterým je dnešní Jeruzalém. Chrám, který postavil Bohu Adam na místě dnešního 
Jeruzaléma, byl zničen potopou světa. Noemovi potomci tak na své dlouhé cestě přišli do země 
Šineár, utábořili se na jejích rozlehlých rovinách s úmyslem následného pokračování v cestě do 
místa svého původu, jak jim to Bůh přikázal. Nicméně země mezi řekami Eufratem a Tigridem 
byla neobyčejně úrodná, což využili jako záminku k tomu, že se tam proti Božímu úmyslu 
trvale usadili, stali se nábožensky a mravně velice vlažnými a nehleděli na Boží varování 
dávaná skrze proroky, mezi nimi skrze patriarchu Hebera. Toto území později dostalo název 
Chaldea, Babylón a Mezopotámie, dnes se nazývá Irák. Brzy velká část z nich upadla do 
modloslužby, což bylo následkem jejich materialismu; až v r. 2842, kdy na posledním tábořišti 
žili už 40 let, podnítil je satan a oni naplánovali vybudování velikého města s obrovskou věží 
pro své potěšení a pro modloslužbu, aby si tak učinili trvalou památku svému jménu pro 
budoucí pokolení. Důsledkem modloslužby bylo výslovné odmítnutí plnit vůli všemohoucího 
Boha. 
 
8.6.1 Stavba babylónské věže, rozdělení lidských ras a zmatení jazyků. Před Božím trestem 
za stavbu babylónské věže všichni obyvatelé světa byli jedné rasy (jednoho plemene), totiž 
původní bílé rasy, pocházející od Adama a Evy, která však není totožná s dnešní bílou rasou. 
Kromě toho všichni obyvatelé světa mluvili a psali jedním jazykem, který Adam a Eva přijali 
po svém pádu do hříchu a který se těšil ve své původní podobě velké bohatosti, avšak 
poznenáhlu se zkazil zhoršením lidského intelektu následkem hříchu a neřesti. Stavba 
babylónské věže začala v r. 2847. Místem vybraným pro toto dílo bylo území budoucího města 
Babylónu, kde stálo před potopou město Henoch, které založil Kain. 
8.6.2 Před začátkem této scestné stavby si řekli: „Pojďte, nadělejme si cihel a vypalme je v peci 
a vystavějme si město a věž, jejíž vrchol by sahal až k nebi, a tak proslavme své jméno, než se 
rozejdeme po celé zemi“ (1M 11,3-4). Použili cihel místo kamenů a živice (asfaltu) místo malty. 
Tito lidé zamýšleli, až bude vystavěno město a věž a stane se středem jejich satanských snah, 
že se pak rozejdou do celého světa, aby všude rozšiřovali svou zhoubnou snahu a setřásli jho 
poslušnosti k Bohu, a tak mohli nerušeně žít podle svých zvrácených sklonů. Toto všechno bylo 
otevřeně zaměřeno proti božskému plánu, podle něhož měli pokračovat v cestě, jak Bůh nařídil 
Noemovi (4,1), aby z nich časem vznikl velký národ, poddaný Boží autoritě ve shodě s jeho 
nařízeními, danými skrze jeho zástupce; a takto jsouce spojeni v jedné víře, v jednom jazyku a 
v jednom národě, zalidnili celou zemi. Kromě toho, poněvadž se obávali, že se stavbou města 
by mohl následovat jiný trest, jímž by mohla být další potopa, rozhodli se zvýšit věž do takové 
výšky, aby podle jejich pošetilých záměrů nemohla být zaplavena vodami a mohla jim posloužit 
jako útočiště před novou potopou. Nehledě na tyto i jiné pohnutky, babylónská věž byla 
postavena hlavně z toho důvodu, aby umožnila ústřední řízení a dohled nad lidstvem v době, 
kdy ještě nebyly známy telekomunikační prostředky. Architekty a hlavními staviteli babylónské 
věže byli potomci Chámovi. 
 
8.6.3 Když stavba města a věže začala, Sem už nežil déle než 200 let; již dříve za dnů jeho synů 
Arfaxáda a Saleho se lidé usadili v zemi Šineáru. Zakladatelem této ohromující stavby byl 
Chámův vnuk Nimrod, člověk pyšný, bezbožný a modlářský, s nímž spolupracovala většina 
lidí s výjimkou malé skupiny, k níž patřil Saleho syn Heber, jeho syn Faleg a jeho vnuk Reú. 
Patriarcha Heber, jenž se pak stal v r. 2812 po stvoření světa hlavou linie zaslíbení, byl muž 
velice ctnostný a věrný Božím přikázáním; ve věku 134 let počal svého syna Falega. A 200 let 
před založením věže a města  Heber již věděl z božské inspirace, že takové dílo lidé podniknou 
a že se stane příčinou jejich rozehnání a rozdělení do jednotlivých ras a různých národů, a proto 
svému synu a dědici prvorozenství v roce jeho narození, totiž v roce 2643 po stvoření světa, dal 
jméno Faleg, což znamená rozdělení, neboť v těch dnech byla země rozdělena, totiž za jeho 
života nedošlo jen k rozdělení do jednotlivých ras a různých národů, ale i k rozdělení potomků 



 138 

Noemových, kteří po tomto trestu se rozptýlili a osídlili různé části tehdy jediného kontinetu. 
Nimrod se stal jedním z hlavních tyranů na zemi a je ve věčném pekelném ohni s tělem i duší. 
 
8.6.4 Když Bůh pohleděl s velkým hněvem na město a věž, které se chystali bezbožní lidé 
postavit podle svého opovážlivého návrhu, duše Ježíšova se zjevila v lidské podobě Heberovi 
a řekla mu: „Hle, jsou jeden lid a všichni mají jeden jazyk, začali pracovat na svém díle a 
neupustí od svých zámyslů, dokud je neprovedou (1M 11,6). Proto nařídila Heberovi, aby je 
všechny přísně napomenul, aby se vzdali svého záměru. Oni však nejen pohrdli Božím 
zjevením, ale také se Heberovi posmívali. Nicméně on se za ně přimlouval, aby jim Bůh dal 
ještě jednu příležitost k pokání a aby odložil trest, který si zasloužili, s čímž Bůh souhlasil, 
neboť chtěl potěšit svého nejvěrnějšího proroka a patriarchu Hebera. Avšak jejich opovážlivost 
jim nedovolila ustoupit od uskutečnění jejich bezbožného úmyslu, a proto si trojjediný Bůh řekl: 
„Pojďme tedy, a hned sestupme a zmaťme jim tam jejich jazyk, aby nerozuměl jeden řeči 
druhého!“ (1M 11,7). Tento tajemný vnitřní rozhovor nejsvětější Trojice, obsahující božské 
rozhodnutí o trestu, slyšel moudrý Heber ve vznešeném vidění. 
 
8.6.5 Zatímco domýšliví potomci Noemovi s námahou pracovali na stavbě města a věže, všem 
se náhle přihodilo, že začali mluvit různými jazyky a také barva jejich kůže se náhle změnila. 
Obě věci nastaly současně a způsobily mezi nimi zmatek; tyto změny vedly k tomu, že většina 
z nich už nepoznávala druhé ani jim nerozuměla, a proto veškerá organizace jejich díla se 
změnila v naprostou dezorganizaci a jejich záměr musel být ukončen. Změna barvy kůže a 
obecná změna jejich fyziologických i psychologických znaků byla různá pro každý z 72 
(ná)rodů, a proto každý z nich byl jiný než původní lidské plemeno (lidská rasa) před potopou 
a lišil se od ní nejen barvou kůže a jazykem, ale i fyziognomií čili výrazem tváře, postavou, 
povahou a mnoha jinými rysy. Lidská rasa se definuje jako soubor jedinců se shodnými 
fyzickými znaky; rozlišují se tři základní lidské rasy, které se dále vnitřně dělí na jednotlivé 
rasové typy. Národ se definuje jako soubor jedinců, kteří náležejí ke stejnému rasovému typu, 
mluví stejným jazykem a jsou spojeni společnou historií. * Obvykle se počítá 26 národů 
semitských, 30 hamitských a 14 jafetických, což dává součet 70 národů, někdy se uvádí 
správnější počet 72 národů (srov. 5M 32,7-8). 
 
8.6.6 Proto všechny různé rasy se svými různými rysy a různými jazyky, jak je známe dnes, 
mají svůj původ v Božím zlořečení a trestu; třebaže každá z nich bez ohledu na svou ochuzenou 
přirozenost si zachovává určitou podobnost s těmi rysy, které tu byly před trestem, některá 
po jedné stránce, jiná zase po druhé stránce. To všeobecně platí o barvě kůže, výrazu tváře, 
postavě, povaze, tělesné síle a zdatnosti apod. Např. bílá rasa, jak ji známe dnes a která má svůj 
původ v Božím zlořečení a trestu jako všechny ostatní rasy, přestože uchovala větší podobnost 
v barvě kůže s původní jedinou lidskou rasou, přece jen v jiných ohledech se jí podobá méně 
než ostatní rasy, a naopak. Osoba Ježíše Krista a osoba neposkvrněné Panny Marie jsou 
nejdokonalejšími typy původní lidské rasy, která byla ztracena v důsledku Božího zlořečení a 
trestu. A co se týče zmatení jazyků, rovněž v důsledku Božího zlořečení a trestu se ztratil pro 
následující generace původní nejkrásnější a nejdokonalejší prvotní jazyk, který Bůh dal jako 
vlité vědění Adamovi a Evě po pádu do hříchu; stalo se, že nové jazyky, jež byly výsledkem 
Božího zlořečení a trestu, byly velice chudé ve srovnání s oním prvotním jazykem, nám 
neznámým, avšak zachovaly si s ním některé společné rysy. Kromě toho jako následek 
postupného míšení ras a hrubnutí lidského rodu skrze hříchy a nectnosti se nové jazyky 
navzájem mísily a kazily a z toho vznikaly další a další jazyky a nářečí. Z toho plyne, že 
všechny jazyky, které známe dnes, ať se jimi mluví kdekoli na zemi, a které se nám zdají jako 
krásné a dokonalé, jsou velice chudé a nedokonalé ve srovnání s prvotním jazykem, kterým 
mluvili všichni lidé před stavbou města a věže, a nadále se obrušují. 
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8.6.7 Boží zlořečení padlo i na ty, kdo neměli podíl na stavbě města a věže, a proto také oni 
trpěli následky tohoto hříchu, což byl případ Hebera a jeho rodiny. A třebaže Heber trpěl 
následky Božího trestu za stavbu města a věže, neviděl to jako trest, nýbrž pohlížel na to jako 
na životní zkoušku. Z tohoto důvodu, ačkoli Bůh připravil svého nejvěrnějšího služebníka 
Hebera a jeho rodinu o původní rasu a jazyk, přesto mu ponechal jeho bílou barvu, třebaže 
nápadně upravenou, a vybavil jej jiným jazykem, mnohem chudším, přesto převyšujícím ostatní 
rasy duchovností a bohatostí. Tento jazyk byl později nazván hebrejštinou podle jeho jména 
Heber. On je praotcem Hebrejů. Od trestu rozdělení ras a zmatení jazyků byl vždycky jazykem 
vyvoleného lidu Božího až do časů, kdy vyšel z všeobecného užívání v důsledku trestu 
rozdělení Izraele na dvě království, jižní judské a severní izraelské. 
 
8.6.8 Trest rozdělení ras a zmatení jazyků, k němuž došlo v r. 2882 po stvoření světa, s sebou 
přinesl spory a boje mezi jednotlivými skupinami domýšlivého lidu, nyní neschopného 
mírového soužití následkem zmatku, způsobeného jejich rozdílností a nemožností vzájemného 
dorozumění pro množství jazyků; to všechno pak zapřičinilo jejich rychlé rozptýlení, takže 
skupiny téže rasy a téhož jazyka se rozešly různými směry. Tak přestaly stavět město a věž a 
Pán je rozptýlil z toho místa do všech končin země; proto dostalo to místo název Bábel, protože 
tam byly zmateny jazyky a došlo k rozptýlení po celém světě. 
 
8.6.9 Po rozptýlení Noemových potomků se Heberova rodina usadila podle plánu Božího na 
místě dnešního Jeruzaléma a jeho okolí. Téhož roku 2882 po stvoření světa začal Heber na 
příkaz Boží se stavbou nového jeruzalémského chrámu na tomtéž místě, kde stál chrám Adamův, 
který zničila potopa světa. Tento chrám Boží Heber dokončil v r. 2890 po stvoření světa po 
osmi letech stavby. Po ukončení stavby přinesl Henoch z Mariiny planety svátost trojího 
požehnání a odevzdal ji Heberovi, který ji slavnostně uložil v novém chrámě. 
 
8.6.10 Mnozí Heberovi potomci osídlili také  některé evropské krajiny. Heber byl první, kdo se 
usadil na Iberském poloostrově, který nese jeho jméno. Přišel tam z Afriky, která byla od 
Evropy oddělena Gibraltarským průlivem až později. Heberovými potomky byli Iberové, první 
historicky známí obyvatelé Iberského poloostrova. Prorok a patriarcha Heber po svém příchodu 
na Iberský poloostrov založil město Heberia, dnes Cádiz (fénicky Gadir), dříve Heraclia, 
nejstarší město na Západě. Jméno Heraclia přijalo město Heberia až za časů Féničanů, když jim 
panoval obr Herkules (Melqart), fénického (kenaanského) původu, jeden z potomků 
Chamových. Obr Herkules byl dalším hlavním tyranem na zemi, který pro sebe vyžadoval 
bohopoctu od obyvatel města Heraclia. Se zřetelem k ohavným neřestem Herkula i jeho 
uctívačů Bůh potrestal město Heraclii zatopením vodami oceánu s Herkulem i se všemi jeho 
obyvateli. Herkules je nyní ve věčném pekelném ohni s tělem i duší. Jiní Heberovi potomci 
osídlili také některé části Asie, mezi nimi Chaldeu, kde se později narodil Abrahám. Svatý 
patriarcha Heber po svém pobytu ve Španělsku se vrátil do Jeruzaléma, kde zemřel v r. 2956 
po  stvoření světa ve věku 457 let a byl pohřben v Hebronu, což je město, které bylo 
pojmenováno po něm. * Učíme, že po rozdělení a ponoření světadílů také patriarcha Thúbal se 
usadil na Iberském poloostrově na území dnešního Španělska; tento Thúbal pocházel z rodu 
Jafethova a byl potomkem Jefetova syna Thúbala. Po svém příchodu později založil město 
Tubala, dnes Almería, dříve Indalia, neboť za vlády Féničanů mu vládl obr Indalo, původem 
kenaanský Féničan, potomek Chamův. Obr Indalo byl jedním z hlavních tyranů na zemi a 
vyžadoval pro sebe od obyvatel toho města božskou poctu. Následkem odporných zvráceností 
obra Indalona i jeho uctívačů Bůh potrestal město ohněm a spálil je s Indalonem a ostatními 
obyvateli deštěm ohně a popela. Indalo je ve věčném ohni s tělem i duší. Území dnešního 
Španělska osídlil také patriarcha Tharsís, potomek Jafethova vnuka Tharsíse. Vstoupil do země 
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jedním ramenem starého ústí řeky Guadalquivir. Dne 6. srpna roku 3177 po stvoření světa 
založil město Tharsís, dnes Sevilla, které se stalo hlavním městem jeho království. Tento 
patriarcha zachovával zákon, obsažený v knize Heberově, kterou přijal od svých předků a 
odevzdal svým potomkům, a byl ctitelem Boha Heberova, tj. jediného pravého Boha. Tisíc let 
po založení jeho města féničtí kupci, potomci Chamovi, přistáli v různých částech andaluského 
pobřeží. Svatý král a mudrc Kašpar, potomek Madiánův v linii Ofírově, byl příbuzný s linií 
patriarchy Tharsíse, zakladatele města Tharsís, dnešní Sevilly. 
 
8.6.11 Přeměna jediné původní lidské rasy jako trest za stavbu města a věže neovlivnila 
podstatné tělo žádné osoby, protože podstatné tělo má zduchovnělou povahu a nepodléhá změně. 
Různost lidských ras a jazyků skončí při druhém příchodu Kristově, protože tehdy v jednom 
okamžiku všichni, kdo budou určeni pro život v mesiánském království, znovu získají dary, 
které Adam a Eva ztratili hříchem; proto se vrátí původní lidská rasa a původní lidský jazyk 
z ráje, třebaže s novým obohacením. Také při všeobecném zmrtvýchvstání všechna případná 
těla spasených dosud nevzkříšených znovu získají přednosti jediné lidské rasy podle božského 
plánu, jaká již částečně mají případná těla nebešťanů a obyvatel planety Mariiny. 
 
8.6.12 Trest Babylónu přinesl s sebou ještě jiné následky: například poušť na území dnešního 
Iráku a Kuvajtu i okolních zemí vděčí za svůj vznik hněvu Božímu, rozlitému na této části země 
během rozdělení ras a zmatení jazyků. Kromě toho lidé nikdy neviděli sníh až do 144 let po 
rozptýlení, které následovalo po rozdělení ras a zmatení jazyků, protože dosud na zemi 
nesněžilo, třebaže mnoho míst mělo slabé ranní mrazíky. Střídání ročních období je způsobeno 
sklonem zemské osy v úhlu 23,5 stupně. Při putování kolem Slunce se proto k němu pravidelně 
přiklání a odklání severní a jižní polokoule. Když je ke Slunci přikloněna severní polokoule, je 
v českých zemích léto, je-li přikloněna polokoule jižní, je zima. Projevuje se to tak, že Slunce 
v zimě vystupuje jen nízko nad obzor a většina slunečního záření dopadá na jižní polokouli. 
V okamžiku zimního slunovratu, který nastane asi 22. prosince, se Slunce nachází přímo nad 
jižním obratníkem Kozoroha. V období zimního slunovratu jsou proto nejkratší dny a nejdelší, 
až šestnáctihodinové noci. Kdyby zemská osa zůstala ve svislé poloze, nestřídala by se roční 
období. 
 
8.7 Heberův syn Faleg se oženil ve věku 30 let a jeho dědic Reú se narodil, když bylo Falegovi 
130 let. Patriarcha Heber krátce před smrtí požehnal Falegovi a odevzdal mu přitom svátost 
trojího požehnání, čímž byl Faleg posvěcen. Tímto zvláštním požehnáním od jeho otce se 
dostalo Falegovi prvorozenství, ačkoli nebyl přirozeně prvorozený. Po Heberově smrti se stal 
Faleg v r. 2973 po stvoření světa, když mu bylo 330 let, patriarchou lidu Božího. V r. 3026 po 
stvoření světa zemřel patriarcha Faleg ve věku 383 let. V r. 3019, sedm let před ponořením a 
oddělením světadílů, Henoch přišel na zem pro svátost trojího požehnání, kterou mu odevzdal 
patriarcha Faleg, a vzal ji znovu s sebou na planetu Mariinu. 
 
8.8 Stav pevniny v době po stvoření. Od okamžiku, kdy Bůh stvořil svět, až do doby 144 let 
po rozptýlení lidského rodu se nacházela na severním i jižním pólu nemrznoucí vodní plocha 
jako dvě moře (Panthalassa, jediný oceán obklopující jedinou pevninu Pangeu). Od Moře 
severního pólu se prostíralo jižním směrem pět světadílů v jednom celku (Pangea), které 
rozdělovaly či ohraničovaly od severu až k rovníku svahy hornatých pásem, nikoli však moře. 
Od rovníku až k Moři jižního pólu byly světadíly odděleny pěti různými moři. Na každém 
z kontinentů, jak na severní, tak i na jižní polokouli, se nacházela moře, jezera i řeky. Na severní 
polokouli mohli lidé i zvířata suchou nohou obejít celou pevninu. Až do doby 144 let po 
rozptýlení lidského rodu od babylónské věže byla Evropa spojena s Afrikou na jihu Španělska, 
kde je dnes Gibraltarský průliv, v dávných dobách zvaný Bosphorus; nejvzdálenější jih 
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asijského světadílu byl spojen v Australasii; mezi Evropou a Afrikou a Amerikou se nacházel 
světadíl zvaný Atlantida a mezi Australasií a Amerikou světadíl zvaný Pacifida (rozkládal se 
zhruba mezi Havají a Velikonočním ostrovem; obyvatelé Oceánie tento zmizelý světadíl 
označují slovem Mu a znají příběh o potopě světa; odkud asi?). Pozůstatkem Pacifidy by mohl 
být velký monolit u japonských ostrovů Rjúkjú (délka 110 m, široký 50 m a 25 m vysoký), 
objevený v r. 1996.  Kamenná terasa se nachází 30 m pod hladinou a podobá se stavbám 
jihoamerických Indiánů v Peru. Stavba vychází z přírodního útvaru, je však člověkem 
dotvořena a při svém potopení byla poničena silnými otřesy půdy. 
 
8.9 Zkaženost lidí v dobách před třemi dny temnoty v roce 3026 po stvoření světa. V těch 
dobách před třemi dny temnoty v r. 3026 po stvoření světa, kdy došlo k rozdělení a ponoření 
světadílů, stejně jako před potopou světa se lidé dostali na takový stupeň pýchy a zkaženosti, 
že se chtěli vyrovnat Bohu a dokonce předčit jeho nekonečnou moc nad životem. Znovu pod 
záminkou vědeckého pokroku a se satanovou pomocí se vměšovali do přirozeného řádu věcí, 
zvláště pak do všeho, co se týkalo lidí, zvířat a rostlin. Z toho důvodu, právě tak jako před 
potopou, krátký čas před rozdělením a ponořením světadílů zde znovu existovaly mezi lidmi 
dvě třídy obrů, kteří rovněž byli výsledkem ohavné genetické manipulace: někteří z nich byli 
lidé s obrovským tělem a lidskou duší, stvořenou a vdechnutou od Boha, a jiní zase byly zvířaty 
nebo rostlinami obřích rozměrů. Všechny tyto bytosti později vyhynuly. Před třemi dny temnoty 
lidská technologie v mnoha ohledech překonávala dnešní technologii natolik, že existovaly 
smrtonosné válečné zbraně pro nás nepředstavitelné a mnohem účinnější, než jsou ty dnešní. A 
ve stejné době tehdejší technologie byla v mnoha ohledech značně horší, než je ta dnešní. 
Můžeme tedy říci, že v některých ohledech tehdejší pokolení vědělo a umělo víc, než známe a 
umíme dnes my, a naopak, naše znalosti a dovednosti jsou v některých ohledech větší, než byly 
znalosti a dovednosti tehdejšího pokolení. Dávné stopy činnosti tehdejšího pokolení považují 
někteří stoupenci spekulativní archeologie za zásahy mimozemšťanů, ale není tomu tak, jde o 
výsledek činnosti tehdejších lidí, třebaže často jim pomáhali zlí duchové. 
8.10 Tresty během tří dnů temnoty v r. 3026 po stvoření světa. V r. 3026 po stvoření světa, 
tj. 144 let po rozptýlení lidského rodu a zmatení jazyků pod babylónskou věží, Bůh potrestal 
lidstvo pomocí nebeského tělesa, které vstoupilo mezi slunce a zemi a způsobilo tři dny temnoty, 
během níž zahynuly dvě třetiny lidstva. Mnozí z těch, kteří zemřeli během tří dnů temnoty, 
uznali svou vinu, žádali Boha o odpuštění a byli spaseni. Během těch tří dnů došlo k mnoha 
pohromám, mezi nimi šlo o ponoření dvou částí pevniny (mezi spojenou Evropou-Afrikou a 
Amerikou a mezi Australasií a Amerikou), o oddělení Evropy a Afriky, o rozdělení Australasie, 
objevily se sopky, v mnoha částech světa byly strašné záplavy, děsivá zemětřesení a přílivové 
vlny; změnilo se podnebí; ztráty na životech lidí i zvířat byly veliké; v oblasti severního i jižního 
pólu začalo trvale mrznout.  Z toho důvodu část ostrovů, které dnes tvoří Australasii, jako 
například Polynésie, je viditelným zbytkem starobylého kontinentu Pacifidy (Mu), který zmizel 
a který se nacházel mezi Australasií a Amerikou. Co se týče Grónska, Islandu, Azorských 
ostrovů, Madeiry, Kanárských ostrovů a Kapverdských ostrovů v Atlantském oceánu, ty jsou 
viditelným zbytkem starobylého kontinentu Atlantidy, která zmizela a která se nacházela mezi 
spojenou Evropou-Afrikou a Amerikou. Co se týče oblasti jižního pólu, které dnes známe jako 
Antarktidu, toto území vystoupilo z moře během tří dnů temnoty, původně patřilo k území 
Afriky a Austrálie a dnes je obklopuje Jižní ledový oceán, podobně jako v oblasti Arktidy se 
nachází Severní ledový oceán. Toto se stalo za časů patriarchy Falega, který proto dostal od 
svého otce, patriarchy Hebera, jméno Faleg, které znamená Rozdělení s ohledem na rozdělení 
jazyků v r. 2882 po stvoření světa a rozdělení světadílů v r. 3026 po stvoření světa. Ještě je třeba 
říci, že v r. 3026 po stvoření světa na začátku tří dnů temnoty se začal druhý jeruzalémský chrám, 
který postavil patriarcha Heber, pozvolna rozpadat a na konci třetího dne temnoty se rozpadl 
docela. Patriarcha Faleg zemřel v Jeruzalémě, když se modlil v chrámě třetího dne temnoty, a 
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to ve věku 383 let. Nicméně jeho smrt nebyla pro něho trestem, nýbrž došlo k ní z dopuštění 
Božího, aby se jeho svatou smrtí mnozí hříšníci obrátili. Po skončení tří dnů temnoty jeho syn 
Reú jej pohřbil v Hebronu vedle hrobu svého otce Hebera. Po Falegově pohřbu se zjevil Reúovi 
ještě v Hebronu Bůh Otec v podobě vznešeného člověka jménem Ananiáš a nařídil mu, aby 
odešel se svým synem Sarúgem a ostatními přeživšími členy rodiny do Chaldejského Uru. Faleg 
měl bratra-dvojče Jektána. Stojí za zmínku, že Bůh nedovolil, aby se zřítily během tří dnů 
temnoty některé velké stavby, jako například egyptské pyramidy, neboť kromě jiných důvodů 
zde měly zůstat jako jasný důkaz vysoké technologie před r. 3026 po stvoření světa (2173 př. 
Kr.). Mimo jiné upozorňujeme na tři obří egyptské pyramidy na okraji města Káhiry, v místě 
zvaném Gíza. Největší z nich, takzvaná Cheopsova pyramida, je vysoká 138 m (původně 147 
m). Architekty a staviteli egyptských pyramid byli potomci Chamovi. Egyptské pyramidy byly 
postaveny kromě jiných důvodů jako součást telekomunikačního systému řízení a kontroly 
lidského rodu a byly promyšlenější než babylónská věž (jíž se podobá např. zikkurat z Uru o 
výšce 91 m). Podle výsledků vykopávek bylo určeno, že babylónská věž (Etemenanki) v areálu 
chrámu boha Marduka měla sedm poschodí nad sebou, přičemž jednotlivá vyšší poschodí byla 
stále užší a navzájem byla spojena vnějšími nekrytými schodišti. Jednotlivé terasové stupně 
byly obloženy různobarevnými cihlami, jichž bylo třeba asi 85 miliónů kusů. 
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8.11 Falegův syn Reú se oženil ve věku 25 let a jeho dědic Sarúg se narodil, když byla Reúovi 
132 léta. Patriarcha Faleg krátce před smrtí požehnal Reúovi jako svému prvorozenému a v tu 
chvíli se zjevila duše Ježíšova, nesoucí svátost trojího požehnání, jíž Reúa požehnala a posvětila, 
a zmizela potom i se svátostí trojího požehnání. Po Falegově smrti se stal Reú v r. 3026 po 
stvoření světa, když mu byla 253 léta, patriarchou lidu Božího. V r. 3112 po stvoření světa 
patriarcha Reú zemřel ve věku 339 let. 
 
8.12 Reúův syn Sarúg se oženil ve věku 23 let a jeho dědic Náchor se narodil, když bylo 
Sarúgovi 130 let. Patriarcha Reú krátce před smrtí požehnal Sarúgovi jako svému 
prvorozenému a v tu chvíli se zjevila duše Ježíšova, nesoucí svátost trojího požehnání, jíž 
Sarúga požehnala a posvětila, a zmizela potom i se svátostí trojího požehnání. Po Reúově smrti 
se stal Sarúg v r. 3112 po stvoření světa, když mu bylo 207 let, patriarchou lidu Božího. V r. 
3235 po stvoření světa patriarcha Sarúg zemřel ve věku 330 let. 
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8.13 Sarúgův syn Náchor se oženil ve věku 17 let a jeho dědic Thare se narodil, když bylo 
Náchorovi 79 let. Patriarcha Sarúg krátce před smrtí požehnal Náchorovi jako svému 
prvorozenému a v tu chvíli se zjevila duše Ježíšova, nesoucí svátost trojího požehnání, jíž 
Náchora požehnala a posvětila, a zmizela potom i se svátostí trojího požehnání. Po Sarúgově 
smrti se stal Náchor v r. 3235 po stvoření světa, když mu byl 121 rok, patriarchou lidu Božího. 
V r. 3239 po stvoření světa patriarcha Náchor zemřel ve věku 204 let. 
 
8.14 Náchorův syn Thare se oženil poprvé ve věku 30 let se svou sestřenicí a v r. 3184 po 
stvoření světa, když Tharemu bylo 70 let, po čtyřiceti letech manželství s jeho sestřenicí, která 
byla neplodná, se jim narodila trojčata Abram, Náchor a Háran, první manželka pak zemřela 
osm let po jejich narození. Ve věku 79 let se Thare oženil podruhé s jinou svou sestřenicí, s níž 
měl dceru Sáraj, když Abramovi bylo deset let. Patriarcha Náchor krátce před smrtí požehnal 
Tharemu jako svému prvorozenému a v tu chvíli se zjevila duše Ježíšova, nesoucí svátost 
trojího požehnání, jíž Thareho požehnala a posvětila, a zmizela potom i se svátostí trojího 
požehnání. Po Náchorově smrti se stal Thare v r. 3239 po stvoření světa, když mu bylo 125 let, 
patriarchou lidu Božího. Dva Thareho synové, Náchor a Háran, společně se svými ženami 
Melchou a Jeschou, zemřeli svatou smrtí ještě předtím, než Abram byl povolán od Boha. 
 
Jestliže prvních jedenáct kapitol 1. knihy Mojžíšovy obsahuje dějiny lidstva, pak dvanáctou 
kapitolou začínají dějiny lidu Božího zvláštním vyvolením Abrahama a jeho potomků. 
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Liber Genesis X,1-XI,32 

První kniha Mojžíšova 10,1-11,32 
 

10,1 Hae sunt generátiónés fíliórum Noë: Sem, Cham et Japheth; 
nátíque sunt eís fílií post díluvium. 
Toto je rodopis synů Noemových: Sem, Cham a Jafeth, 
jimž se po potopě narodili synové. 
Podle tří Noemových synů je uvedeno 70 národů a území jimi kdysi obývaných. 
Synové Jafethovi odpovídají přibližně národům Evropy a Malé Asie včetně 

středomořských ostrovů 
(jafetická Eurasie). 
Synové Chamovi odpovídají národům Afriky, zejména Egypťanům, 
ale zahrnují také semitské Kenaance (hamitská Afrika). 
Synové Semovi odpovídají asijským národům Předního Východu, 
zejména Elamitům, Asyřanům, Aramejcům a Hebrejům (semitský Přední Východ). 
Některá jména jsou známa z historie, např. Misrajim (Egypt), Babylón, Erech, Akkad, 

Ninive, 
Elam, Ašur, Pelištejci, Aramejci); některé národy se dají určit jen pravděpodobně, 
např. Madaj = Médové, Jávan = Jónové, Řekové; Elíša = Kypr; Taršíš = Hispánie); 
některé národy obývaly Kenaan před příchodem Izraelitů (Kenaanci, Chetité, Jebusité, 

Amorité, 
Girgašité a Chivité); některé národy zůstávají neznámé, např. Ludité, Anamité, 

Lehabité a Naftuchité. 
 

10,2 Fílií Japheth: Gomer et Magóg et Mádai et Jávan et Thúbal et Mosoch et Thíras. 
Synové Jafethovi: Gomer, Magóg, Mádaj, Jávan, Túbal, Mosoch a Thíras. 
Jafeth (Jáfet, Jefet) = Rozšíření (rodiny). Srov. jméno Titána Iápeta, otce Prométheova. 
Gomer (řecky Gamer) = Dokonalý. Snad jde o Kimbry či Kimmery (řec. Kimmerioi; 

Cambria = Wales; Germania). 
Sr. Iz 5,26-28. Z původního území na severním území Černého moře (Cimmeria, srov. 

Crimea = Krym) 
je podle všeho vytlačili Skythové. 
Magóg = Růst. Snad jde o Sarmaty nebo Skythy. Je možné, že z nich vzešli Slované. 
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Posledním zbytkem skythské jazykové skupiny je osetština na Kavkazu. 
Mádaj = Rozměřil; Střed. Snad jde o Médy. 
Jávan (řecky Jóvan) = Kvas či Var (v lidu), Měkký, Hliněný, Blátivý. Snad jde o Řeky 

(Jóny). 
Thúbal (řecky Thobel) = Přinesený, Přivedený. Snad jde o Luvijce nebo Tibarény. 
Srov. Iz 66,19 a Ez 27,14. Luvijština patřila k anatolským jazykům společně 

s chetitštinou, 
palajštinou, lýdštinou a lykijštinou. 
Mosoch (Mešech, Mešek, řecky Mosoch) = Prodloužení (pobytu), srov. Ž 120,5. 
Snad jde o jeden maloasijský horský národ JV od Černého moře (chetitsky Musakaia) 

nebo o Frýgy. 
Thíras = Přání (rodičů). Snad jde o Thráky. Thráčtina byla samostatným 

indoevropským jazykem, 
podobně jako illyrština, frýžština nebo tocharština. 
Elísa (Elíša) = Měď (sumersky alaš, akkadsky sinnu). Srov. 1Lp 1,7; Ez 27,7. 
Snad jde o Kypr (doloženo město Alašia) nebo Aiólidu (Aeolis). 
Septuaginta uvádí toto jméno za Jávanem, avšak nepatří tam, jde o jednoho ze synů 

Jávanových (viz 4. verš). 
Chattaim = Hříchy. Některé starolatinské překlady uvádějí toto jméno za Thírasem na 

konci verše. 
 

10,3 Porró fílií Gomer: Ascenez et Riphath et Thogorma. 
Synové Gomerovi: Aškenaz a Rífath a Togarma. 
Ascenez (Aškenaz) = Rozptýlený oheň, podle jiných výkladů Dojič koní; v klínopisu 

Ašguzai; 
sídlili severně od Černého moře a za Donem, přes Malou Asii přišli na sever Evropy 

(srov. Scandia, Saxonia). 
Rifath (Rifat, Rifan) = snad Drtič nebo Rozdrcení (nepřátel); ethymologie nejasná 

(rozdrcený ječmen, 
ječné kroupy); snad jde o Paflagonce (území mezi Černým mořem a Bithýnií vedle 

Kimmerů a Skytů). 
Je možné, že z nich vzešli Dákové, příbuzní Thráků a Illyrů, a snad i Keltové. 
Thogorma (Togarma) = Lamač (kostí); srov. Ez 27,14 a 38,6. Snad jde o obyvatele 

Arménie a Gruzie. 
 

10,4 Fílií autem Jávan: Elísa et Tharsís, illí Cetthim et illí Dódanim. 
Synové Jávanovi: Elíša a Tharsís, Kittejci a Dódanci. 
Elísa (Elíša) = Měď (sumersky alaš, akkadsky sinnu). Srov. 1Lp 1,7; Ez 27,7. 
Snad jde o Kypr (doloženo město Alašia) nebo spíše o Aiólidu (Aeolis) a její obyvatele 

o Aióly. 
Septuaginta uvádí toto jméno za Jávanem, avšak jde o jednoho ze synů Jávanových 

(viz 4. verš). 
Tharsís (Taršíš) = Podrobení (nepřátel), podle jiných výkladů jde o iberské slovo 

tert(uli) 
a maloasijskou koncovku –issos/-essos, z toho taršeš. Je možné, že z nich vzešli 

Etruskové. 
Srov. Tartessos v Hispánii v oblasti ústí řeky Guadalquivir. 
Kittejci (Kittim) = Přemožitelé, jde o rodové jméno, 
snad obyvatelé Kypru v době železné (podle města Kition, dnes Larnaka) 
Dódanci (Dódanim = Dódanité, Ródanim = Ródanité) = Vůdcové; snad jde o Dóry, 
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srov. 1 Lp 1,7 podle ostrova (Rhodos) 
 

10,5 (Hí sunt fílií Japheth in tribubus suís secundum linguás suás 
in regiónibus suís et in gentibus suís.)* 
Ab hís dívísae sunt ínsulae gentium in regiónibus suís, únusquisque 
secundum linguam suam in cógnatiónem suam et secundum familiás suás in 

nátiónibus suís. 
(To jsou synové Jafethovi podle svých kmenů a jazyků 
ve svých zemích a národech.)* 
Z nich se rozdělily ostrovní (a přímořské) národy v různých zemích, každý z nich 
podle svého jazyka ve svém příbuzenstvu a podle svých čeledí ve svých národech. 
* (rekonstruováno podle veršů 20 a 31) 
Ab hís dívísae sunt = Ex hís ségregátae sunt = Ex hís dispersae sunt 
čeledí = rodů (čeleď v širším smyslu několika pokrevně příbuzných rodů) 
Jde hlavně o ostrovy a pobřeží Středozemního moře. 
 

10,6 Fílií autem Cham: Chús et Mesraim et Phúth et Chanaán. 
Synové Chamovi: Chús a Mesraim a Fút a Kenaán. 
Cham (Chám) = Žhavý, Horký (tj. vášnivý, anebo ožehlý, černý) 
Chús (Kúš) = Černoch, Kúšijec (myslí se obyvatelé Ethiopie či Núbie) 
Mesraim (Micrajim) = Dvojí (ú)tlak nebo Dvojí obležení; srov. akkadsky misru = 

hranice, hraniční území. 
Jde o Egypťany. Řecké označení Aigyptos vzniklo z názvu města Memfidy Chikuptah 

= Palác Ptahova ducha. 
Fút (Pút) = Rozšíření (území), Pútejec. Jde o obyvatele Libye. 
Kenaán (Kenaan) = Země purpuru (srov. egyptsky Kinachchi) nebo Země kupců 

(druhotně) nebo Země ponížených 
(na základě hebrejské slovní hříčky). Srov. označení pro Fénicii (řecky foinix = 

purpur). Jde o území jižní části 
Předního Východu (Palestinu a Libanon). 
 

10,7 Fílií Chús: Saba et Hevíla et Sabatha et Regma et Sabathacha. 
Fílií Regma: Seba et Dadán. 
Synové Chúsovi: Seba a Chavíla a Sabatha a Regma a Sabathacha. 
Synové Regmovi: Šeba a Dedán. 
Saba (Seba) = Ovíječ?, Svlačec?, Pijan, Sabejec (Sebajec). Snad jde o Sabejce, kteří 

sídlili v Jemenu 
(hlavní město Marib), avšak ti byli semitského původu, anebo jde o severoafrické 

území v sousedství 
Egypta nebo Ethiopie či  Núbie. Srov. Iz 45,14. 
Chavíla (Hevila) = Písek. Název země Chavíla souvisí s hebrejským slovem chól = 

písek (srov. 5M 
33,19). Jde o zemi, která sousedila s územím Izraele (srov. 1M 25,18; 1S 15,7), patrně 

Arábii. 
Sabatha (Sabta) = Hrůza (na nepřátele), Děs (nepřátel). Snad jde o obyvatele 

Hadramautu (město Sabota) 
Regma (Raema, Raama) = Hříva?. Snad jde o obyvatele severojemenského města 

Negram (Nejram). 
Sabathacha (Sabteka, Sabakatha) = Bití (nepřátel). Snad jde o obyvatele města 

Aššabbaka u Medíny. 
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Seba (Šeba) = Přišlý; Ten, který přišel. Snad jde o Sábu v JZ Arábii s hl. m. jménem 
Marib, asi 300 km S od Adanu. 

Dadán (Dedán, Judadán), akkadsky Dadanu, snad místo kolem oázy el-Ula (al-Alula) 
v severním Hedžázu, 

asi 100 km od města Tajma (dnes na severozápadě Saúdské Arábie). Obyvatelům se 
říkalo Lihjánci 

a mluvili severoarabským dialektem. Snad šlo o druhotné osídlení nebo druhotné přijetí 
semitského jazyka. 

 
10,8 Porró Chús genuit Nemrod: ipse coepit esse poténs in terrá 

Chús pak zplodil Nimroda; ten začal být na zemi (prvním) mocnářem 
Porró Chús = Chús autem 
iste coepit esse poténs in terrá; nebo: ipse coepit esse gigás super terram = ten začal být 

na zemi obrem 
mocnářem nebo mocným (králem) nebo rekem nebo hrdinou 
Nemrod (Nimrod, Nebróth) = Buřič, Vzbouřenec, Vzpurný, Povstalec (proti Bohu); 
jméno se spojuje s akkadským jménem pohanského mezopotámského boha války a 

lovu (Ninurta) 
nebo někdy se jménem asyrského krále (Tukulti-Ninurta I.), který byl prvním 

dobyvatelem Babylónu. 
Snad jde o nějakého mezopotámského krále a hrdinu, k jehož osobě se uvádí přísloví. 
 

10,9 et erat róbustus vénátor córam Dominó. 
Ob hoc exívit próverbium: tamquam Nemrod róbustus vénátor córam Dominó. 
Byl udatným lovcem před Pánem; 
proto vzešlo přísloví: Jako Nemrod udatný lovec před Pánem. 
Et erat róbustus vénátor córam Dominó; nebo: et erat gigáns vénátor ante Dominum / 

contrá Dominum. 
Ob hoc exívit próverbium; nebo: Proptereá dictum est = Proto se říká 
tamquam Nemrod róbustus vénátor…; nebo: Sícut Nemrod gigáns vénátor… 
 

10,1
0 

Fuit autem príncipium régní ejus Babylón et Arach et Achad et Chalanné in terrá 
Sennaár. 

Počátkem jeho království byl Babylón, Uruk, Akkad a Kalnéh v zemi Šineáru. 
Nebo: Et factum est initium régní ipsíus Bábel et Erech et Achad et Chalanné in terrá 

Sennaár. 
Nebo: Začal kralovat v Babylóně, Uruku, Akkadu a Kalnéh v zemi Šineáru. 
Nebo: Oporami jeho království (říše) byly Babylón, Uruk, Akkad a Kalnéh v zemi 

Šineáru. 
Nebo: Předními městy jeho království (říše) byly… 
Babylón (Bábel) = Brána bohů (akkadsky Báb-ilu, sumersky Ká dingir; Zmatek = 

Cónfúsió; Blábolov); 
trosky Babylónu leží asi 85 km jižně od Bagdádu. 
Arech, akkadsky Uruk = Dlouhé město, sumersky Unug, řecky Orech (Orchon), srov. 

lat. Longitúdó; 
trosky Uruku leží asi 230 km jihovýchodně od Bagdádu, dnešní Tulúl al-Varká. Srov. 

název země Irák. 
Akkad = snad Město předků, akkadsky Akkadu, sumersky Agade, řecky Archad; 
trosky Akkadu dosud nebyly objeveny, snad ležel blízko dnešního Bagdádu na břehu 

Eufratu, 
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asi blízko trosek Abu Habba (Sippar): pak by město leželo v mezopotámské nížině 
v okolí Babylónu. 

Později jeho jméno označuje severní část dolní Mezopotámie (semitskou) v protikladu 
k zemi Sumer, 

která leží více na jihu. Šineár je Babylónie (srov. 1M 11,2; Iz 11,11; Da 1,2). 
Kalnéh = Uzavřené město, latinsky Clausum; snad jde o Nippur, který ležel 160 km 

jihovýchodně 
od Bagdádu na půl cesty mezi Urukem a Babylónem. Nezaměňovat Kalnéh a Kelach! 
Šineár (Sennaár), sumersky Šingir-ur. Jde o předsemitské označení Mezopotámie 

(Sumeru i Akkadu). 
 

10,1
1 

Dé terrá illá exívit in Assyriam, 
et aedificávit Niniven et Rehobóthír, id est platéás cívitátis, et Chale, 
Z té země vyšel do Asýrie 
a vystavěl Ninive i Rechobót-ír a Kelach 
exívit = egressus est 
in Assyriam = Assur (pak: Z té země vyšel Aššur a vystavěl Ninive i Rechobót-ír a 

Kelach) 
aedificávit; nebo: condidit = založil 
Asýrie (Aššur) = Blaženost, akkadsky též jméno nejvyššího boha, oblažujícího své 

ctitele. 
Jde o severní Mezopotámii na horním toku Tigridu. 
Ninive, asyrsky Ninuwa = (Město krále) Nina. Za vlády Sancheríbovy hlavní město 

jeho asyrské říše. 
Rechobót-ír = Ulice města, Město se širokými ulicemi. Snad jde o nějaký ostrov mezi 

Eufratem, 
Tigridem a Královským kanálem, avšak někteří toto město ztotožňují s městem Ninive. 
Kelach (Kalach, Chale, Chalach) se stal hlavním městem Asýrie; 
snad jde o město totožné se zaniklým městem Nimrúd ležíci jižně nedaleko od Ninive, 
jehož trosky leží 30 km jihovýchodně od Mosulu. 
 

10,1
2 

Resen quoque inter Niniven et Chale: haec est cívitás illa magna. 
A Resen mezi Ninivem a Kelachem: to je to veliké město. 
Resen (řecky Dasem) = Uzda nebo Otěž. Snad jde o město Ktésifón na levém břehu 

Tigridu, 
asi 30 km jihovýchodně od Bagdádu, kdysi hlavní město parthské a perské říše. 
Po založení Bagdádu v r. 762 toto město časem zaniklo. 
 

10,1
3 

At véró Mesraim genuit illós Lúdim et illós Anámim et illós Laábim et illós 
Nephthúim 

A Mesraim pak zplodil Lúďany a Anámce a Lehábany a Neftúchany 
Lúd, Lúďané, Ludité jsou snad obyvatelé severního (dolního) Egypta.   
Latinsky Déclínáns = Ohýbající, Odbočující. Srov. 10,22. 
Anám, Anámci, Anamité jsou snad obyvatelé kraje na pomezí Egypta. 
Možná jde o obyvatele některé jihoegyptské velké oázy. Horní Egypt? 
Latinsky Respondentés aquae = Odpovídající vody, Věštírna, Hydromantie. 
Leháb, Lehábani, Lehabité. Latinsky Flammantés = Planoucí (srov. plamen, ostří). 
Nejspíše jde o obyvatele Lybie, avšak srov. Fút (1M 10,6). 
Neftúch, Neftúchani, Naftuchité. Latinsky Sculpentés = Vyřezávající nebo Aperientés 

= Otevírající. 
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Snad jde o obyvatele egyptského kraje zvaného Dódekaschoinos na hranicích s Núbií. 
 

10,1
4 

et illós Phetrúsim et illós Chaslúim, dé quibus égressí sunt illí Philisthim, et illós 
Caphtórim. 

i Patrúsany a Kaslúchany, z nichž vyšli Pelištejci, a Kaftórce. 
Patrús, Patrúsani, Patrusité jsou snad obyvatelé jižního (horního) Egypta. Jméno 

znamená Jižané. 
Později obývali kraj východně od Pelúsia na cestě vedoucí do Palestiny. 
Kaslúch, Kaslúchani, Kasluchité. Snad jde o egyptské Kyrenejce (Kyrenaika ve 

východní Libyi). 
Latinsky Contéctú regió eórum. Jméno znamená Jejich chráněné hranice 
nebo Suché hory (Vyprahlé vrchy), koptsky kasloch. 
Pelištejci (Filistinci, Filištinští, Filišťané) pocházeli z Kaftóru (srov. Joz 13,2), byli 

potomky Patrúsanů 
a Kaslúchanů a obývali pobřeží Středozemního moře mezi Egyptem a Palestinou a 

snad i Krétu či spíše Mykény. 
Šlo o nesemitský národ, podle něhož dostala Palestina své jméno. Po porážce 

egyptským vojskem 
se pokusili obsadit Kenaán a na konci Jozuova života jim patřilo pět měst na pobřeží 

(srov. 1S 6,17-18). 
Od makkabejských časů (167-142 př. Kr.) se nadobro ztrácejí z dějin. 
Kaftór, Kaftórci, Kaftorité. Snad jde o obyvatelé některého ostrova v nilské deltě nebo 

ostrova Kréty.   
Jméno znamená Hlavice sloupu. Někdy se uvádí, že Kaslúchani a Kaftórci se spojili, 

přestěhovali na Krétu 
a odtud se vydali na východní pobřeží Středozemního moře, kde se spojili s Pelištejci 

(srov. Jr 47,4; Am 9,7). 
 

10,1
5 

Chanaán autem genuit Sidónem prímogenitum suum, et Hetthaeum, 
Kenaán pak zplodil Sidóna, svého prvorozeného, a Chetejce 
Sidón = Loviště (Rybolov). Jde o název hlavního města Fénicie na severu Palestiny. 
Arabsky se mu říká Sajdá a dnes leží na území Libanonu. 
Féničané byli semitským kmenem, který osídlil pobřežní krajinu Syropalestiny. 
Chetejec (Chét, Chet), praotec Chetejců (Chetitů), kteří žili západně od Mrtvého moře 

v okolí Hebrónu. 
Podle některých zpráv se část Chetejců po pádu jejich mocné říše přesídlila do západní 

Číny (Kittae, Kataj) 
a snad patří mezi předky Mongolů. 
 

10,1
6 

et Jebusaeum, et Amorrhaeum, et Gergessaeum, 
a Jebúsejce a Amorejce a Girgašejce 
Jebúsejec (Jebúsan, Jebusita), praotec Jebúsejců, kteří žili na území Jeruzaléma. 
Jebús = Pošlapání (nepřátel), latinsky Conculcátió, id est dévictió hostium 
Amorejec (Amořan, Amorita, Emorejec), akkadsky Amurrú = Západ(ní země), praotec 

Amorejců, 
kteří žili západně od Mrtvého moře a vystřídali několik dalších krajin, kde sídlili. 

Nejvýznamnější kenaánský národ. 
Gergasejec (Gergasan, Gergasita, Girgašejec) = Zahnaný, Vyhnaný. 
Snad žili v Zajordání na pobřeží Genezaretského jezera. 
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10,1
7 

et Hevaeum, et Aracaeum, et Sínaeum, 
a Hevejce a Arkejce a Sínejce 
Hevejec (Chivejec, Chivita) = Obyvatel stanu, praotec Hevejců, 
kteří žili ve střední části Palestiny v okolí Šechemu. 
Arkejec (Aračan, Arkita) = Uprchlík (do pouště), srov. arabsky arq = prchat do pouště; 
praotec Arkejců, kteří žili snad na severozápadním úpatí Libanónu, Caesarea Libani 

(Arca Caesarea), 
dnes Tell Arqa 22 km severně od Tripolisu v Libanonu. 
Sínejec (Sinita) = Obyvatel bažinaté země (srov. řecký název egyptského města 

Pélúsion 
od slova pélos = bahno), snad jde o obyvatele fénického pobřeží. Srov. Sinim (Iz 

49,12), snad jde o Číňany. 
Možná Chetejci a Sinejci se stali předky mongolských národů včetně amerických 

Indiánů 
a národů Indočíny (Barmánců, Laosanů, Vietnamců, Kambodžanů, Malajců);   
dále Korejců a Japonců a také obyvatel Austrálie a Oceánie. 
V následujícím 18. verši se říká, že kenaánské národy se rozptýlily. 
 

10,1
8 

et Arádium, et Samaraeum, (et Ferezeum,) et Amathaeum; 
et post haec dísseminátí sunt populí Chananaeórum. 
a Arvádejce a Semárejce (a Ferezejce) a Amathejce; 
a potom se kenaánské čeledi rozptýlily. 
Nebo: et post hoc dispersae sunt tribús Chananaeorum = a potom se chanaánské kmeny 

rozdělily. 
Arvádejec (Arváďan, Arvadita, Aradejec, Araďan), praotec obyvatel ostrova Arados 

(Arwád) 
na fénickém pobřeží severně od Tripolisu v Libanonu. 
Semárejec (Simyřan, Semarita) = Vlnař; praotec obyvatel města Semer (nyní Sumra), 
egyptsky Sumura, řecky Simyra, které leželo asi 19 km jihovýchodně od Arwádu 
Ferezejec (Perizejec) = Obyvatel neopevněných sídlišť, Venkovan, srov. Peres = 

Trhlina, Průlom, 
latinsky Irruptió = Vtrhnutí, Vpád. (Srov. 1M 13,7 a 15,20; 2M 3,8; Joz 3,10 a 9,1;  Sd 

3,5-6; Ezd 9,1.) 
Amathejec (Emathejec, Chamátejec, Chamáťan, Chamatita); praotec těch, 
kteří žili severně od pohoří Hermón (pokračování Antilibanónu), dnes na území 

Libanonu a Sýrie. 
 
 

10,1
9 

Factíque sunt terminí Chanaán venientibus á Sidóne ad Geraram usque ad 
Gázam, 

(et Ascalón et Azothum et Geth et Accarón) 
dónec ingrediáris ad Sodomam et Gomorrham et Adamam et Seboim, usque ad 

Lesam. 
Hranice Kenaánu vedly od Sidónu směrem přes Gerar až ke Gáze, 
(Aškalónu, Ašdódu, Gáthu a Ekrónu,) 
a odtud směrem přes Sodomu, Gomoru, Admu a Sebójím až k Leše. 
terminí = finés; ingrediáris = pergentibus 
usque ad Lesam; nebo: usque ad Laban quae dicitur Segor/Sóar 
Sidón = Loviště (Rybolov). Jde o název hlavního města Fénicie na severu Palestiny. 
Arabsky se mu říká Sajdá a dnes leží na území Libanonu. 
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Gerar = Pobývání, Sídlení, latinsky Incolátus. Jde o město na jihu Palestiny. 
Gerarský král uzavřel přátelskou dohodu s Abrahamem (1M 20,1-2), 
v Geraru se narodil Izák (1M 21,2-3), který zde později kopal studny. 
Gáza = Silné (město), latinsky Múníta urbs. Jde o nejjižnější město pelištejské 

pentapole (Gáza = Gáza, 
Ašdód = Azothus, Aškalón = Ascalón, Gát = Gath nebo Geth, Ekrón = Accarón, sr. Joz 

13,3; 1S 6,17). 
Aškalón = (místo) Vážení peněz (při obchodování); Ašdód = Opevněné místo, 

v klínopisu Asdudu-dimmu 
Gáth = Lis (na víno či olej); Ekrón = Vykořenění, Vytrhání, tj. velké stěhování, zástup 

uprchlíků 
Sodoma (Tajná rada), Gomora (Násilné), Adma (Hlína, Půda), Sebójím (Místo gazel) 

a Sóar (Malé); 
jde o pět měst v jordánské rovině, z nichž první čtyři města byla zničena pro 

bezbožnost. 
Leša = Štěrbina, Puklina; snad jde o roklinu Callirhoe na východním břehu Mrtvého 

moře 
s horkými prameny, v nichž se léčil Herodes Veliký. 
 

10,2
0 

Hí sunt fílií Cham in tribubus suís secundum linguás suás 
in regiónibus suís et in gentibus suís. 
To jsou synové Chamovi podle svých kmenů a jazyků 
ve svých zemích a národech. 
 

10,2
1 

Dé Sem quoque nátí sunt, patre omniórum fílium Heber, frátre Japheth májore. 
Také Semovi, praotci všech synů Heberových a staršímu bratru Jafetha, se narodili 

synové. 
Od jména Heber pochází název Hebrejců (srov. Abram je nazván Hebrejem v 1M 

14,13). 
 

10,2
2 

Fílií Sem: Aelam et Assúr et Arphaxád et Lúd et Aram. 
Synové Semovi: Élam a Aššúr a Arfaxád a Lúd a Aram. 
Sem (Šém, Sém) = Jméno (ten, kdo uctívá jméno /Boží/; anebo ten, kdo má jméno, 

proslulý muž) 
Élam = Tajemná (země), národ sídlící v jihozápadním Íránu při pobřeží Perského 

zálivu. 
Jeho jazyk byl izolovaný a vykazuje velice vzdálenou příbuznost s jazyky drávidskými. 
Elamité časem splynuli s Médy a pak s Peršany. 
Aššúr = Blažená (země), semitský národ Asyřanů. 
Arfaxád (Arpakšád), semitský národ Chaldejců 
Lúd, Lúďané, Ludité jsou snad obyvatelé maloasijské Lýdie, srov. 10,13. 
Latinsky Déclínáns = Ohýbající, Odbočující. 
Aram = Vysočina, latinsky Excelsus; semitský národ Aramejců (Syřanů). 
 

10,2
3 

Fílií autem Aram: Ús et Húl et Gether et Mes. 
Synové Aramovi: Ús a Chúl a Geter a Maš. 
Ús = Rada, latinsky Consiliátor; bydliště Jóbovo (Jr 1,1 a 25,20; Pl 4,21), 
snad na pomezí Edómu v jižním Zajordání nebo snad v okolí Damašku 
Chúl = Bolestivý, Zkroucený bolestí; latinsky Doléns. 
Snad jde o (aramejský) národ sídlící jihovýchodně od Černého moře. 
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Geter = Strach (před nepřáteli), latinsky Timor vel Metus scil. Hostium 
Maš = Vytažení. Snad jde o národ sídlící v Mezopotámii kolem hory Maš (arabsky Túr 

Abdín). 
Jde o území na horním toku Tigridu v jihovýchodním Turecku (dřívější názvy Kišjari 

nebo Moš). 
Je zajímavé, že tito čtyři synové Aramovi jsou uváděni zároveň s pěti syny Semovými 

v 1Lp 1,17. 
 

10,2
4 

At véró Arphaxád genuit Sale, dé quó ortus est Heber. 
A Arfaxád pak zplodil Saleho, od něhož pochází Heber. 
Septuaginta uvádí: Et Arfaxad genuit Cainan, Cainan autem genuit Sale, Sale autem 

genuit Heber. 
= Arfaxád zplodil Kainana a Kainan zplodil Saleho a Sale zplodil Hebera. 
Avšak mezi patriarchy Arfaxádem a Salem nenásledoval patriarcha Kainan. 
 

10,2
5 

Nátíque sunt Heber fílií duo: 
nómen úní Phaleg, (id est Díviduus), eó quod in diébus ejus dívísa sit terra, 
et nómen frátris ejus Jectán. 
Heberovi se narodili dva synové: 
jméno jednoho bylo Faleg (to je Rozčlenění), neboť za jeho dnů byla země rozčleněna; 
a jméno jeho bratra bylo Jektán. 
Nebo: Et ex Heber nátí sunt eí fílií duo: nómen úníus Phaleg, quoniam in diébus ejus 

dívísa est terra, 
et nómen frátris ejus Jectán. 
Faleg (Peleg) = Rozčlenění, Rozdělení; latinsky Díviduus. 
Prorok Heber pojmenoval svého syna podle budoucí události. 
Jektán (Joktán) = Zmenšovaný; latinsky Minuetur vel Parvus fiat vel Parvulus. 
Snad praotec kmenů v jižní Arábii (Jemenu). 
 

10,2
6 

Quí Jectán genuit Elmódad et Saleph et Asarmoth et Jare 
A ten Jektán zplodil Elmódada a Salefa a Asarmotha a Jareho 
Elmódad (Almódad) = Bůh je milovaný nebo Bůh je nesmírný (nezměřitelný) 
Salef (Šelef) = Tasení (meče); srov. akkadsky šalapu(m) = vytáhnout, vytasit 
Asarmoth (Chasarmávet) = Dvůr smrti; latinsky Aula mortis vel Aula lethalis; 
patrně jde o Hadramaut v jižní Arábii. 
Jare (Jerach) = Měsíc 
 

10,2
7 

et Aduram et Úzal et Decla 
a Adórama a Úzala a Deklu 
Adóram (Hadóram, Aduram) = latinsky Generátió excelsa = Vynikající rod 
Úzal (Ezel) = Mizení, Odcházení; v předislámské tradici Al-Izal, dnešní hlavní město 

Jemenu Sanaá. 
Dekla (Dikla) = Palma (Země palem, Oáza) 
 

10,2
8 

et Ébal et Abímaël, Saba 
Ébala a Abímaela a Sabu 
Ébal (Óbal, Gébal) = Silný, Tučný; srov. název arabského kmene v Jemenu banú Úbal 
Abímael = Můj otec je od Boha 
Saba (Šeba); srov. 10,7: Seba (Šeba) = Přišlý; Ten, který přišel. Snad jde o Sabejce. 
 



 153 

10,2
9 

et Ophír et Hevila et Jóbab; omnés istí (trédecim) fílií Jectán. 
a Ofíra a Hevílu a Jóbaba; ti všichni jsou synové Jektánovi (v počtu třinácti). 
Ofír (Ufír) = Hojnost, latinsky Copia vel Abundantia. Akkadsky epru = prach, popel; 

pak Země prachu. 
Hevíla (Chavíla), srov. 1M 2,11, kde země Chavíla snad znamená Arábii. 
Jóbab = Naříkající. Jde o spravedlivého a trpělivého Jóba. 
 

10,3
0 

Et facta est habitátió eórum dé Messá pergentibus usque ad Sephár montem 
orientálem. 

Sídlili od Méši směrem k Sefáru, hoře na východě. 
Méša je snad totožná s Mekkou. 
Sefár = Hraniční území, Pobřeží; jde o přístav Zafar (Dhafar) v Jemenu (řecky 

Tapharon, lat. Sapphar), 
dnes vesnice o 400 obyvatelích mezi městy Aden a Sanaá, která leží v nadmořské 

výšce 2.800 m. 
 

10,3
1 

Hí sunt fílií Sem in tribubus suís secundum linguás suás 
in regiónibus suís et in gentibus suís. 
To jsou synové Semovi podle svých kmenů a jazyků 
ve svých zemích a národech. 
 

10,3
2 

Hae sunt tribús fíliórum Noë juxtá populós et nátiónés suás. 
Ab hís dívísae sunt gentés in terrá post díluvium. 
To jsou rody synů Noemových podle jejich kmenů a národů. 
Z nich se rozdělily po potopě všechny národy na zemi. 
juxtá populós et nátiónés suás = secundum populós et nátiónés eórum (vel illórum) 
Celkem se uvádějí 72 národy jako potomci tří Noemových synů v novém začátku po 

potopě. 
 

11,1 Erat autem terra labií úníus et sermónum eórundem. 
Celá země mluvila jedním jazykem a stejnými slovy. 
Nebo: Et fuit omnis terra labium únum et vóx úna omnibus 
= Všichni hovořili týmž jazykem a týmiž slovy. (Byli pak všichni lidé jednoho jazyka a 

téže řeči.) 
Jde nejen o jednotný jazyk, ale také o jednomyslnost. 
 

11,2 Cumque proficíscerentur dé oriente, invénérunt campum in terrá Sennaár et 
habitávérunt in eó. 

Když přitáhli na východ, nalezli rovinu v zemi Šineáru a usadili se tam. 
Nebo: Et factum est cum movérent/migrárent ipsí ab oriente, 
invénérunt plánum in terrá Sennaár et habitávérunt ibí. 
Podle výše uvedené varianty je možné, že osídlenci země Šineáru přitáhli od východu 

(ab oriente), 
jak se dnes předpokládá, že Sumerové přišli z nějakého hornatého územi na východě či 

severovýchodě. 
 

11,3 Díxitque alter ad proximum suum: Veníte, faciámus nóbís laterés et coquámus eós 
igní. 

Habueruntque laterés pró saxís et bitúmen pró caementó 
I řekli si mezi sebou: „Pojďte, nadělejme si cihel a vypalme je v ohni!“ 



 154 

A měli cihly místo kamene a živici místo malty 
Nebo: Et díxit homo proximó suó: Veníte, faciámus nobíš laterés et coquámus illós 

igní. 
pró saxís = pró lapidibus; pró caementó = pro lutó 
V oblasti Mezopotámie se nedostává kamene, proto se ke stavbám používaly cihly 
(zpravidla byly čtvercové o straně 31-34 cm, silné 8-10 cm). Také se nedostávalo 

vápna. 
Za vlády babylónského krále Nebúkadnesara  v 6. stol. př. Kr.bylo na každé cihle 

vytlačeno jeho jméno. 
Srov. 1M 14,10 (asfaltové studny). Asfalt je jednou z živic a sloužil v babylónském a 

egyptském 
stavitelství za maltu již ve starověku a potom jeho užívání upadlo v zapomenutí až do 

naší doby. 
 

11,4 et díxerunt: Veníte, faciámus nóbís cívitátem et turrim, cujus culmen pertingat ad 
caelum, 

et celebrémus nómen nostrum antequam dívidámur in úniversás terrás. 
a řekli  (také): „Pojďte, vystavějme si město a věž, jejíž vrchol by sahal až k nebi! 
a proslavme tak své jméno, dříve než se rozejdeme po celé zemi!“ 
faciámus nóbís = aedificémus nóbísmetipsís; culmen = cacúmen 
pertingat ad caelum = nebo erit usque ad caelum 
celebrémus nómen nostrum; nebo: et faciámu nóbís nómen = udělejme si jméno, 

zjednejme si věhlas 
dívidámur = dispergámus = dispersí fuerimus; in úniversás terrás = super omnem 

faciem terrae 
Stupňovitá věž (třístupňová až sedmistupňová), zvaná zikkurat (od slovesa zakáru = 

tyčit se), 
mívala na vrcholu svatyni pohanského božstva. 
 

11,5 Déscendit autem Dominus, ut vidéret cívitátem et turrim, quam aedificábant fílií 
hominum, 

Tu sestoupil Pán, aby se podíval na to město a na tu věž, které synové lidští stavěli. 
Nebo: Et déscendit Deus cónsíderáre vel vísitáre cívitátem et turrim, quam aedificábant 

fílií hominum, 
Nejde o sestoupení Boha jako diváka, nýbrž jako soudce. 
 

11,6 et díxit (Dominus): Ecce únus est populus et únum labium omnibus: 
coepéruntque hoc facere, nec désistent á cógitátiónibus suís dónec eás opere 

compleant. 
a řekl (Pán): „Hle, jsou jeden lid a všichni mají jeden jazyk, 
začali pracovat na svém díle a neupustí od svých zámyslů, dokud je neprovedou. 
Nebo: Et díxit Deus: Ecce genus únum et labia úna et vóx omnium úna 
et hoc initiávérunt/inchoávérunt/próposuérunt facere et nunc nón désisténs ab illís quae 

cónátí fuerint. 
= I řekl Pán: „Hle, jsou jeden lid a všichni mají jeden jazyk a stejná slova 
a toto počínají dělat a nyní neupustí od od ničeho z toho, oč se snaží. 
Nebo: Et díxit Deus: Ecce genus únum et labia úna et vóx omnium úna 
et hoc est initium operátiónis eórum, nec eís erit deinceps difficile, quidquid 

cógitáverint facere. 
= I řekl Pán: „Hle, jsou jeden lid a všichni mají jeden jazyk a stejná slova 
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a toto je začátek jejich díla a potom jim nebude nesnadné nic z toho, cokoli by si 
usmysleli vykonat. 

 
11,7 Veníte igitur, et mox déscendámus et cónfundámus ibí linguam eórum, 

ut nón intellegat únusquisque vócem proximí suí. 
Pojďme tedy, a hned sestupme a zmaťme jim tam jejich jazyk, 
aby nerozuměl jeden řeči druhého!“ 
intellegat = (ob)audiat; vócem = loquélam 
 

11,8 Atque ita dispersit eós Dominus ex illó locó in úniversás terrás; 
et cessávérunt aedificáre cívitátem et turrim. 
A tak rozptýlil je Pán s toho místa po celé zemi; 
i přestali stavět to město a tu věž. 
dispersit = dívísit 
ex illó locó; nebo: inde, exinde = odtud, odtamtud 
in úniversás terrás = super faciem úniversae terrae 
 

11,9 Et idcircó vocátum est nómen ejus Bábel, id est Cónfúsió, 
quia ibí cónfúdit Dominus est labium úniversae terrae; 
et exinde dispersit eós Dominus super faciem cúnctárum regiónum. 
A proto bylo nazváno jménem Bábel, to je Zmatek, 
že tam zmátl Pán jazyk celé země 
a odtud rozptýlil je Pán po všech krajinách. 
Et idcircó = Et proptereá vel Et propter hoc 
super faciem cúnctárum regiónum = super faciem universae terrae; eós = illós 
Akkadsky Bab-ili = Brána B(b)oží; podobně babylónsky bab-ílanu. 
Hebrejské sloveso bábal = zmást zní podobně. 
Jednotný jazyk bude obnoven, stejně jako jednotná lidská rasa (srov. Sk 2,2-12; Zj 7,9-

10). 
 

11,1
0 

Et hae sunt generátiónés Sem: 
Sem fílius Noë erat centum annórum quandó genuit Arphaxad biennió post 

díluvium. 
A toto je rodopis Semův: 
Sem, syn Noemův, měl sto let, když zplodil Arfaxáda dvě léta po potopě. 
biennió; nebo annó secundó = druhého roku 
post díluvium = post cataclysmum 
Vlastně Semovi byla sto dvě léta, když se narodil Arfaxád. 
Arfaxád (Arpakšád), ethymologie jména je nejasná, snad to znamená Ten, který leží na 

boku. 
 

11,1
1 

Et víxit Sem, postquam prócreávit Arphaxád, quadringentós annós 
genuitque fíliós et fíliás, et mortuus est. 
Po narození Arfaxáda žil Sem čtyři sta let 
a zplodil syny a dcery a zemřel. 
quíngentós annós = quíngentís annís; mortuus est = déscessit (tak i dále) 
Vlastně Semovi byla pět set dvě léta, když zemřel. 
 

11,1
2 

Porró Arphaxád erat centum trígintá quínque annórum quandó genuit Sale. 
Arfaxád pak měl sto třicet pět let a zplodil Saleho. 
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Sale (Šelach) = Oštěp; možná jde o zkratku z jména Metúšelach (Mathusalem). 
(V Septuagintě mezi Arfaxadem a Salem je uveden ještě Kainan, srov. L 3,36; 
podobně mezi Joramem a Oziášem jsou vynecháni Ochoziáš, Joas a Amasiáš, srov. Mt 

1,8.17.) 
 

11,1
3 

Et víxit Arphaxád, postquam prócreávit Sale, trecentós trés annós 
genuitque fíliós et fíliás, et mortuus est. 
Po narození Saleho žil Arfaxád tři sta tři léta 
a zplodil syny a dcery a zemřel. 
Mezi patriarchy Arfaxádem a Salem nenásledoval patriarcha Kainan, uvedení jeho 

jména je chyba. 
 

11,1
4 

Sale quoque erat centum trígintá annórum quandó genuit Heber. 
Sale pak měl sto třicet let a zplodil Hebera. 
Heber = Přecházející (z pouště do obdělávané země; metaforicky ze smrti do života), 
latinsky Transitor, anebo Transfluvialis = Ten z druhé strany řeky. 
 

11,1
5 

Et víxit Sale, postquam prócreávit Heber, trecentós trés annós 
genuitque fíliós et fíliás, et mortuus est. 
Po narození Hebera žil Sela tři sta tři léta 
a zplodil syny a dcery a zemřel. 
 

11,1
6 

Heber autem erat centum trígintá quattuor annórum quandó genuit Phaleg. 
Heber pak měl sto třicet čtyři léta a zplodil Falega. 
 

11,1
7 

Et víxit Heber, postquam prócreávit Phaleg, trecentós trígintá annós, 
genuitque fíliós et fíliás, et mortuus est. 
Po narození Falega žil Heber tři sta třicet let 
a zplodil syny a dcery a zemřel. 
Faleg (Peleg) = Rozčlenění, Rozdělení 
 

11,1
8 

Phaleg quoque erat centum trígintá annórum quandó genuit Reú. 
Faleg pak měl sto třicet let a zplodil Reúa. 
Reú (Ragau) = Přidružený (asi zkratka jména Reúel = Přidružený k Bohu, Přítel Boží) 
 

11,1
9 

Et víxit Phaleg, postquam prócreávit Reú, ducentós quínquágintá trés annós, 
genuitque fíliós et fíliás, et mortuus est. 
Po narození Reúa žil Faleg dvě stě padesát tři léta 
a zplodil syny a dcery a zemřel. 
Nebo: Et víxit Phaleg, postquam prócreávit Reú, ducentós novem annós, 
genuitque fíliós et fíliás, et mortuus est. 
= Po narození Reúa žil Faleg dvě stě devět let 
a zplodil syny a dcery a zemřel. 
 

11,2
0 

Reú autem erat centum trígintá duórum annórum quandó genuit Sarúg. 
Reú pak měl sto třicet dvě léta a zplodil Sarúga. 
Sarúg (Serúg, Serúch, Sáruch) = Výhonek, Větev 
 

11,2
1 

Et víxit Reú, postquam prócreávit Sarúg, ducentós septem annós, 
genuitque fíliós et fíliás, et mortuus es. 
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Po narození Sarúga žil Reú dvě stě sedm let 
a zplodil syny a dcery a zemřel. 
 

11,2
2 

Sarúg véró erat centum trígintá annórum quandó genuit Náchor. 
Sarúg pak měl sto třicet let a zplodil Náchora. 
Náchor = Těžce dýchající či Kytovec (Delfín) 
nebo Vysušený, Spálený (Exsiccatus, Ustulatus) nebo Bělostný (Candidus) 
 

11,2
3 

Et víxit Sarúg, postquam prócreávit Náchor, ducentós annós, 
genuitque fíliós et fíliás, et mortuus est. 
Po narození Náchora žil Sarúg dvě stě let 
a zplodil syny a dcery a zemřel. 
 

11,2
4 

Náchor autem erat septuágintá novem annórum quandó genuit Thare. 
Náchor pak měl sedmdesát devět let a zplodil Thareho. 
Thare (Terach) = Kozoroh 
 

11,2
5 

Et víxit Náchor, postquam prócreávit Thare, centum vígintí quínque annós, 
genuitque  fíliós et fíliás, et mortuus est. 
Po zplození Thareho žil Náchor sto dvacet pět let 
a zplodil syny a dcery a zemřel. 
Nebo: centum undévígintí annós = sto devatenáct let 
 

11,2
6 

Cum esset Thare septuágintá annórum, genuit Abram et Náchor et Áran. 
Ve věku sedmdesáti let zplodil Thare Abrama, Náchora a Hárana. 
Abram = Otec je vyvýšený, Otec vyvýšení 
Náchor = Těžce dýchající či Kytovec (Delfín) 
nebo Vysušený, Spálený (Exsiccatus, Ustulatus) nebo Bělostný (Candidus). Náchor byl 

děd Rebečin. 
Háran (Áran) = Horal, lat. Montanus 
 

11,2
7 

Hae sunt autem generátiónes Thare: 
Thare genuit Abram, Náchor et Áran. 
Porró Áran genuit Lót. 
Toto je rodopis Thareho: 
Thare zplodil Abrama, Náchora a Hárana. 
Háran pak zplodil Lota. 
Lót (Lóth) = Závoj, Přikrytý (lat. Coopertus; srov. Iz 25,7). Lót byl praotcem Moabitů 

a Ammonitů. 
 

11,2
8 

Et mortuus est Áran ante Thare patrem suum in terrá in quá nátus est, 
(nempe) in Ur Chaldaeórum. 
A Háran umřel (ještě) před svým otcem Tharem v rodné zemi, 
(totiž) v Chaldejském Uru. 
 

11,2
9 

Dúxérunt autem Abram et Náchor uxórés. Nómen uxóris Abram Sárai, 
et nómen uxóris Náchor Melcha, fília Áran patris Melchae et patris Jeschae. 
Abram a Náchor si vzali ženy: žena Abramova se jmenovala Sáraj 
a žena Náchorova se jmenovala Melcha, dcera Hárana, otce Melchy a Jeschy. 
Nebo: Et súmpsérunt Abram et Náchor sibi uxórés = Abram a Náchor pojali manželky 
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Sáraj = Má kněžna (původně byla Sáraj kněžnou jenom nad rodem Abramovým; 
pak se z ní stala Kněžna jako taková, Kněžna všech národů, 
jako Abram, tj. Vznešený otec, se stal Abrahamem, tj. Otcem mnohých) 
Melcha (Milka) = Královna 
Jescha (Jiska) = Zakrytá, Zahalená 
 

11,3
0 

Erat autem Sárai sterilis nec habébat líberós. 
Sáraj však byla neplodná, takže neměla děti. 
Nebo: Et erat Sarra sterilis et nón generábat. = A Sára byla neplodná a nerodila. 
 

11,3
1 

Tulitque Thare Abram fílium suum et Lót fílium Áran, filium filii sui, 
et Sárai nurum suam, uxórem Abram fílií suí, et édúxit eós dé Ur Chaldaeórum, 
ut írent in terram Chanaán; vénéruntque usque Hárran, et habitávérunt ibí. 
I vzal Thare svého syna Abrama a svého vnuka Lota, syna Háranova, 
a svou snachu Sáraj, ženu svého syna Abrama, a vyvedl je z Chaldejského Uru, 
aby se odebrali do země Kenaán; i přišli až do Chárranu a tam se usadili. 
Tulitque = Et súmpsit; eós = illós 
Ur leží v dolní Mezopotámii, Chárran v severozápadní Mezopotámii. Obě města spolu 

obchodovala. 
Zmínka o Chaldejcích je snad zpřesněním z novobabylónské doby, kdy již Ur upadl do 

zapomenutí. 
Chárran (Háran, Charran) = Silnice, Ulice nebo Vyprahlé místo (Locus valde siccus, 
Terra sitibunda et petrosa = Země žíznivá a kamenitá); odtud pocházely Izákova žena 
Rebeka i Jakubovy ženy Lea a Ráchel 
Kenaán (Kenaan) = Země purpuru (srov. egyptsky Kinachchi) nebo Země kupců 

(druhotně) nebo Země ponížených 
(na základě hebrejské slovní hříčky). Srov. označení pro Fénicii (řecky foinix = 

purpur). Jde o území jižní části 
Předního Východu (Palestinu a Libanon). 
 

11,3
2 

Et factí sunt diés Thare ducentórum quínque annórum, et mortuus est in Hárran. 
Dnů Thareových bylo dvě stě pět let, když v Chárranu umřel. 
Nebo: Et fuérunt diés Thare in Hárran ducentí et quínque anní, et mortuus est Thare in 

Hárran. 
= Bylo dnů Thareových v Chárranu dvě stě pět let a Thare v Chárranu umřel. 
Podle samaritánského Pentateuchu se Thare dožil pouze 145 let, 
což by znamenalo, že Abram opustil Chárran až po otcově smrti (srov. Sk 7,4). 
Ur leželo na jihu, nicméně názvy některých severomezopotámských měst nápadně 

připomínají Semovy potomky, 
např. na západ od Chárranu leží město Sarug (srov. Sarúg), Til-Nachiri či Nachur 
a na horním Eufratu město Faliga (srov. Faleg). 
Et factí sunt diés Thare centum quadrágintá quínque annórum, et mortuus est in 

Hárran. 
Dnů Thareových bylo sto čtyřicet pět let, když v Chárranu umřel. 
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9. Prorok a patriarcha Jób 
 
 

9.1 Kniha Jóbova 
 
9.1.1 Kniha Jóbova je vznešenou oslavou hrdinské věrnosti a trpělivosti. Kromě toho je velice 
zjevným příkladem toho, jak Bůh podrobuje zkoušce své vyvolené, aby je dále tříbil ve ctnosti, 
aby jejich hrdinským příkladem jasněji zazářila jeho sláva a aby všem bylo jasné, že utrpení a 
strádání je neoddělitelnou částí života člověka, který jde úzkou cestou spásy. Jób sám říká ,že 
život člověka na zemi je válečný boj. Jóbova osoba pak má nejznamenitější nadpřirozené ctnosti, 
jaké vždycky mají zdobit duši každého služebníka Božího, a tak v knize Jóbově může být 
vznešený stav svatosti tohoto svatého patriarchy jasně a zřetelně pozorován ode všech, kdo ji 
čtou. Zbožný a trpělivý Jób (hebrejsky Íjóv) je předobrazem trpícího Spasitele, jenž se naprosto 
odevzdává do vůle Boží. 
 
9.1.2 Jób sám napsal tuto knihu úplně celou s výjimkou prologu, který zahrnuje prvních pět 
veršů 1. kapitoly, a s výjimkou epilogu, který zahrnuje část 42. kapitoly od 7. verše až do konce. 
Ve své knize tento moudrý patriarcha popisuje soud nad sebou formou dialogu mezi několika 
důležitými osobami, ačkoli ve skutečnosti šlo o monolog. Proto řeči tří takzvaných Jóbových 
přátel, totiž Elífaze Témanského, Bildada Šúchského a Sófara Naamatského, jakož i řeč Elíhúa, 
syna Berakeela Buzského, jsou vlastně úvahami Jóba samého a výše uvedené čtyři osoby nikdy 
neexistovaly. Totéž říkáme o řečech, které Jób vkládá do úst Božích ve vichřici a které jsou 
rovněž Jóbovými úvahami. Co se týče dialogů mezi Bohem a satanem na začátku knihy, ty 
odpovídají allegorickému nebeskému vidění, které měl sám Jób. 
 
9.1.3 Tato kniha má 42 kapitoly a představuje rozjímavou, až dramatickou skladbu. Začíná šesti 
krátkými dějstvími (1-2) psanými prózou: Jóbovým zbožným životem uprostřed početné rodiny 
a velkého majetku, první satanovou žalobou, zkouškou ztráty majetku a dětí, druhou satanovou 
žalobou, zkouškou těžké nemoci a příchodem tří Jóbových přátel (Elífaz Témanský, Bildad 
Šúchský a Sófar Naamatský). Ve svých dialozích (3-31) se zabývají otázkou lidského utrpení, 
avšak nakonec se ukáže neschopnost lidského rozumu dát odpověď na poslední otázky života 
a smrti. Objevuje se nový neznámý jménem Elíhú, syn Berakeela Buzského, a ukazuje, že jen 
Bůh může člověku pomoci (32-37). Nakonec všichni umlkají a promlouvá sám Bůh (38-41). 
Na závěr po krátké promluvě (42,1-6) se Jób modlí za své přátele (42,7-10) a dočká se 
požehnaného konce svého života (42,11-17; text je opět psaný prózou). Jób je dáván za vzor 
zbožnosti vedle Noema a Daniela (Ez 14,14.20). Další zmínky o Jóbovi: Tób 2,12 a Jk 5,15; 
srov. Sír 44-50. 
 
9.1.4 V této knize najdeme odpověď na otázku, proč bývá také člověk spravedlivý stíhán 
utrpením, když si je z našeho pohledu nezasluhuje. Boží spravedlnost by přece měla odplácet 
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odměnou za dobro a trestem za zlo. Kniha Jóbova však je velikou obranou Boží prozřetelnosti 
na názorném příkladě, a to theoreticky v řečech i prakticky v prologu a epilogu. Vševědoucí a 
nejmoudřejší Bůh ví nejlépe, proč sesílá utrpení také na člověka spravedlivého, ostatně on je 
také všemohoucí, a proto má právo seslat na člověka jakožto na svého tvora, třebas i nevinného, 
trápení, a člověk má povinnost podrobit se jeho záměrům, i když je nechápe. Boží dobrotivost 
má s nevinným trpitelem dobré úmysly, neboť trápením má být spravedlivý vyléčen z pýchy, 
kterou snad ani nepostřehl, ale která by jej dříve či později přivedla do těžkého hříchu. Proto je 
utrpení, které Bůh dopouští, nejen trestem, ale také zkouškou, očištěním a záchranou. Není 
tomu tak, že Boží spravedlnost by ctnost  a dobré skutky odměńovala pozemským štěstím, a 
naopak neřest a špatné skutky by trestala pozemským neštěstím, takže každý nešťatník by byl 
hříšníkem (aspoň tajným), a čím větší by byly jeho útrapy, tím větším hříšníkem by byl, jak si 
to představovali kalvinisté. Podle katolického učení zásadně není utrpení úměrné spáchaným 
hříchům. 
 
 
 

9.2 První období Jóbova života 
 
9.2.1 Patriarcha Jób byl třináctým synem sv. patriarchy Jektána, jenž byl dvojčetem Falegovým. 
Jektán zachovával zákon, který mu dal jeho otec Heber v knize zvané Kniha Heberova, kterou 
on pak dal zase svým potomkům. Jektán uctíval Boha Heberova, tj. jediného pravého Boha. 
Patriarcha Jób se narodil v r. 2976 v Chaldejském Uru; tedy 50 let před rozdělením a ponořením 
světadílů během tří dnů temnoty v r. 3026 po stvoření světa. Jób byl předem posvěcen 
v mateřském lůně v 9. měsíci po svém početí; od toho okamžiku Duch svatý setrvával v jeho 
duši a naplňoval ji milostí a zvláštními dary. Ve věku 35 let se Jób oženil se svou první 
manželkou, která pocházela z Falegova rodu, a měl s ní deset děti, totiž sedm synů a tři dcery. 
 
9.22 Jób patřil k předním mužům, byl upřímný, čestný a bohabojný. A Bůh jej obdařil vším, co 
v přirozeném i nadpřirozeném řádu si může člověk přát, aby byl blažený na zemi; neboť kromě 
sedmi synů a tří dcer měl sedm tisíc ovcí, tři tisíce velbloudů, pět set volských spřežení, pět set 
oslů a velký počet služebníků, takže byl na Východě skutečně významnou osobou. V jeho 
rodině panoval pokoj a láska. Jeho synové ve svých domech pořádali hostiny a oslavy různých 
svátků, kam zvali i své sestry. A když skončily dny oslav, Jób je zval všechny k sobě a žehnal 
jim. Kromě toho každý den časně zrána vstával a přinášel oběti Bohu za každého ze svých synů, 
kdyby snad někdo z nich zhřešil (Jb 1,5). Tak si počínal po všechny své dny. 
 
 
 

9.3 Jóbova zkouška a hrdinská trpělivost 
 
9.3.1. V roce 3046 po stvoření světa, když Jóbovi bylo 70 let, podstoupil své velké zkoušky. 
Bůh totiž ve svých nevyzpytatelných úmyslech, aby dal příštím generacím příklad heroické víry 
a trpělivosti za nepřízně osudu, dovolil satanovi, jenž záviděl Jóbovi jeho štěstí, aby jej 
pokoušel silou dosud neslýchanou. Satanův boj a Boží dovolení jsou živě vyjádřeny 
v následujícím mystickém dialogu mezi Bohem a satanem, který svatý prorok a patriarcha 
podává katechetickou formou v souladu s allegorickým nebeským viděním, kterého se mu 
dostalo a které mělo hluboký poučný obsah. Zde je, co nám Jób sám vypravuje: „Jednoho dne, 
když přišli synové Boží, aby se postavili před Pána, byl mezi nimi také satan. Tomu řekl Pán: 
Odkud jdeš? On odpověděl: Procházel jsem zemi a prošel jsem ji celou. Tu řekl Pán: Viděl jsi 
mého služebníka Jóba, že mu není na zemi rovného, člověka upřímného a poctivého, (člověka) 



 162 

bohabojného, jenž se varuje zlého? Satan mu odpověděl: Zdali nadarmo Jób se bojí Boha? 
Neohradil jsi ty sám kolem dokola jej i jeho dům a všechno, co mu patří? Dílům jeho rukou jsi 
požehnal a jeho majetek na zemi se vzmáhá. Ale vztáhni maličko svou ruku a všeho, co mu 
náleží, se dotkni, nebude-li ti v tvář zlořečit! Řekl tedy Pán satanovi: Hle, všechny věci, které 
má, jsou ve tvé moci; jenom na něj nevztahuj svou ruku! I vyšel satan od Pána“ (Jb 1,6-12). 
 
9.3.2 Po tomto allegorickém nebeském vidění Jóba postihly strašné pohromy, o nichž on sám 
vypravuje: „Jednoho pak dne, když jeho synové a dcery jedli a pili víno v domě svého 
prvorozeného bratra, přišel posel k Jóbovi a pravil: Hovězí dobytek (právě) oral, oslice se pásly 
vedle něho, když vpadli Sabejští a zabrali všechno, také čeládku pobili mečem, jediný já jsem 
utekl, abych ti to oznámil! Když (posel) ještě mluvil, přišel druhý a řekl: Oheň Boží spadl s nebe 
a udeřil, ovce i čeládku pohltil, jediný já jsem utekl, abych ti to oznámil! Když i ten ještě mluvil, 
přišel jiný (posel) a řekl: Chaldejští zešikovali tři tlupy, přepadše velbloudy zajali je, ano i 
čeládku pobili mečem, jediný já jsem utekl, abych ti to oznámil! Ještě mluvil, a hle, přišel jiný 
a řekl: Tvoji synové a dcery, když jedli a pili víno v domě svého prvorozeného bratra, náhle 
zadul vichr z pouště, opřel se do čtyř úhlů domu, a ten se sesul a usmrtil tvé děti, jediný já jsem 
utekl, abych ti to oznámil!“ (Jb 1,13-19). Když to Jób uslyšel, „vstal, roztrhl své roucho, ostříhal 
si hlavu, padl na zem, klaněl se a řekl: Nahý jsem vyšel z lůna své matky, a nahý se tam vrátím. 
Pán dal a Pán vzal, jak se mu líbilo, tak se stalo, buď jméno Páně požehnáno!“ (Jb 1,20-21). 
Přese všechny tyto pohromy Jób nezhřešil svým jazykem a neřekl nic pošetilého proti Bohu 
(srov. Jb 1,22). 
 
9.3.3 Jak se v knize pokračuje ve vypravování, satan viděl, že přese všechny strašné pohromy, 
které Jóba postihly, on stále dobrořečí Pánu uprostřed svých běd. Přesto měl satan za to, že 
vymyslí jiný a krutější způsob, jak chytit spravedlivého patriarchu do pekelné pasti. V dalším 
allegorickém nebeském vidění si od Boha vyžádal zvláštní důkaz Jóbovy věrnosti a trpělivosti, 
jak sám Jób o tom vypravuje: „Když opět jednoho dne přišli synové Boží, aby se postavili před 
Pána, přišel mezi ně také satan a postavil se před něj. I řekl Pán satanovi: Odkud jdeš? On 
odpověděl: Procházel jsem zemi a prošel jsem ji celou. Tu řekl Pán: Viděl jsi mého služebníka 
Jóba, že mu není na zemi rovného, člověka upřímného a poctivého, (člověka) bohabojného, 
jenž se varuje zlého, jak dosud zachovává nevinu? Ty jsi tedy nadarmo mne pohnul proti němu, 
abych dovolil jej trápit! Satan mu odpověděl: Kůži za kůži! Všechny statky dává člověk za sebe 
samého! Ale vztáhna svoji ruku, dotkni se jeho kostí a masa, a uvidíš, že ti bude v tvář zlořečit! 
Řekl tedy Pán satanovi: Nuže, buď ve tvé moci, avšak jeho život ušetři! Vyšed tedy satan od 
Pána, ranil Jóba velice zlými vředy od paty nohy až do temene jeho hlavy. On pak střepinou 
oškraboval hnis sedě na smetišti“ (Jb 2,1-8). Po tomto allegorickém nebeském vidění satan 
udeřil na Jóba odpornými a páchnoucími vředy malomocenství od hlavy až k patě. Jób byl 
nucen oddělit se od ostatních lidí, usadil se u hromady hnoje (smetiště) a hliněným střepem si 
oškraboval hnijící tkáň a vybíral si z ran červy. 
 
 
 

 
 
 

9.4 Hrdinské svědectví Jóbova života 
 
Jóbova první manželka, která v době jeho blahobytu měla hojnost a prožívala štěstí své rodiny, 
se vnitřně vzbouřila proti Bohu, když na ni dolehly všechny ty strašné pohromy, až do té míry, 
že se dopustila rouhání. Jak se dále vypravuje, když spatřila Jóba v jeho ubohém stavu, 
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promluvila k němu se satanskou ironií a zlomyslností, jak je psáno: „Tu mu řekla jeho manželka: 
Ještě trváš ve své upřímnosti? Zlořeč Bohu a umři! On však jí pravil: Mluvíš jako jedna ze 
šílených žen! Jestliže jsme brali z ruky Boží dobré věci, proč bychom nechtěli brát i ty zlé? 
V tom všem Jób nezhřešil svým jazykem“ (Jb 2,9-10). Ani uprostřed nejhorších pohrom se Jób 
nedopustil hříchu a neřekl nic nepatřičného proti Bohu. A kromě toho tento svatý prorok a 
patriarcha vydal svědectví o svém přijetí Boží vůle a o své trpělivosti nejen své zkažené ženě, 
ale i všem těm, kdo ho napřed znali v jeho největším blahobytu a potom jej viděli v jeho 
největším neštěstí. Ta žena poté, co vyzvala Jóba k rouhání a přála si jeho smrt, a poté, co si 
vyslechla jeho moudrou odpověď a napomenutí, byla od Boha prokleta a zřítila se s tělem i duší 
do pekla. 
 
 

9.5 Jóbova temná noc s obdobími světla 
 
9.5.1 Jób nadále žil na hromadě hnoje (smetišti) za městem skoro jeden rok. Podle své knihy 
začal mluvit až po sedmi dnech hlubokého mlčení (srov. Jb 2,13). Své mlčení přerušil úvodním 
monologem, po němž následuje řada rozmluv, které sice mají formu dialogu, ale přesto 
didakticky představují monolog. Je to Jób, kdo mluví k sobě samému a odpovídá si, někdy 
naříká nad svým neštěstím, někdy se obviňuje ze svých případných poklesků a někdy se 
obhajuje. V každém případě však jeho slova vždycky vyvyšují vznešenost a dobrotivost Boží. 
 
9.5.2 Jóbův monolog uprostřed jeho neštěstí je úžasným zážitkem dlouhé temné noci v jeho 
duši, kterou způsobil satan a která je přerušována obdobími velice jasného světla od Boha. Jób 
kromě toho, že byl pokoušen na svém majetku, na své rodině i na svém těle, byl mimořádně 
pokoušen na duchu trpkou vnitřní opuštěností, prázdnotou a sklíčeností, čímž se jej satan snažil 
přivést k zoufalství a rouhání. Jób totiž uvěřil, že hmotné pohromy, které jej postihly, byly 
způsobeny nějakou skrytou chybou, o níž nevěděl, jež ovšem před Bohem musela být velice 
závažnou, když jej Bůh za ni trestal takovým způsobem. Sama myšlenka na to, že snad urazil 
Boha, jej uvrhovala do takové hluboké trýzně, až propukal do srdce drásajících nářků a 
proklínání sebe samého i dne, kdy se narodil, protože si horoucně přál raději se nenarodit než 
urazit milujícího a milovaného Boha. Ve svém vnitřním monologu během strašného zápasu své 
duše se sebou samou dosvědčuje s nezvratnou jistotou nekonečnou spravedlnost a svatost Boží 
i nicotu a slabost člověka. V téže době celé toto prohlášení je proniknuto přesvědčením o jeho 
vlastní nevinnosti a hlubokým porozuměním skutečnosti, že dobro, které přijímá, pochází 
nezaslouženě od Boha, kdežto zlo, které jej stíhá, pochází zaslouženě od satana. Ve svých 
trpkých stížnostech a obviňováních, které Jób pronáší proti sobě samému, vždycky mluví 
bezúhonně, aniž kdy pronese jediné slovo proti Bohu. 
 
9.5.3 Jób podle své knihy začíná svou úvahu pocitem osobní viny za nějaký skrytý těžký hřích, 
o němž se domnívá, že se jej dopustil, a jemuž přičítá důvod, proč jej Bůh tak strašně trestá. 
Toto je tedy příčina, proč hrozné duchovní zatemnění působí temnou noc v jeho duši a proč 
otvírá svá ústa a zlořečí dni svého narození a říká: 
 
3. „Kéž by zhynul den, kdy jsem se narodil, 
a noc, kdy se řeklo, že byl počat chlapec. 
4. Kéž by se onen den stal temnotou, 
kéž by se po něm netázal Bůh nahoře, 
kéž by ho nikdy neozářil paprsek svítání dole. 
5. Kéž by ho zastřela černá tma a stín šeré smrti, 
kéž by se na něj sneslo temné mračno, 
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kéž by na něj náhle padlo ponuré zatmění. 
6. Kéž by tu noc vzal vichr, 
kéž by nebyla počítána mezi dny roku, 
kéž by se nedostala do počtu měsíců.4 
7. Kéž by ta noc zůstala neplodná, 
kéž by se v ní neozval hlas radosti. 
 
8. Kéž ti ji zatratí, kdo zaklínají zlý den, 
ti, kdo dovedou probudit livjátana5. 
9. Kéž se zatemní její hvězdy, 
kéž nadarmo čeká světlo  a nespatří ho, 
kéž nepohlédne na východ jitřenky; 
10. vždyť nezavřela život mé matky, který mne nosil, 
a tak neskryla trápení před mým zrakem. 
11. Proč jsem neumřel hned v lůně své matky, 
anebo proč jsem nezahynul, sotvaže jsem vyšel z jejího života? 
12. Proč jsem byl brán na kolena 
a nač jsem byl kojen z prsů? 
13. Ležel bych teď v klidu a měl bych pokoj,6 
pohřížil bych se do spánku a došel bych odpočinku7 
14. spolu s králi a jejich rádci, jimž z toho, co vybudovali, 
zbyly jen opuštěné trosky, 
15. anebo s velmoži, co měli plno zlata, 
a domy8 si naplnili stříbrem. 
16. Proč nejsem jako zahrabaný potrat, abych tu nebyl, 
jako nedonošený plod, který nespatřil světlo? 
17. Bezbožní přestanou tam bouřit, 
zemdlení tam dojdou odpočinku, 
18. zajatci jsou tam rovněž bez starostí, 
už neslyší křik poháněče, 
19. malý i velký jsou si tam rovni, 
otrok je tam svobodný bez pána. 
20. Proč dopřává Bůh bědnému9 světlo, 
život těm, kdo mají v duši hořkost, 
21. kdo toužebně čekají na smrt, a ona nejde, 
kdo ji vyhledávají víc než skryté poklady, 
22. těm, kdo radostí by jásali 
a veselili se, jen kdyby našli hrob? 
23. A proč muži, jemuž je cesta skryta, kudy by měl jít, 
jemuž ji Bůh zahradil10 temnotami? 
24. Místo abych svůj chléb jídal, jen vzdychám, 
nářek ze mne tryská jako voda11; 
25. čeho jsem se tolik strachoval, to mě postihlo, 

4 Heger mění pořadí veršů takto: 6., 9., 7., 8. a 10. čili verš 7. a 8. vsouvá ze verš 9. 
5 Mořská obluda hadí podoby. Zaklínači uměli působit na hady i krokodýly, že ztuhli, ale také že procitli. 
6 Jde o hendiadys = totéž se vyjadřuje dvojím způsobem. 
7 Heger vsouvá 13.-15. verš za 16. verš. 
8 Nebo: hroby 
9 Nebo: ztrýzněnému 
10 Zahradil temnotami; nebo: zatarasil temnotou 
11 Nářek ze mne tryská jako voda; nebo: naříkání mé je jako záplava vody; nebo: úpění mé jako voda se řine. 
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čeho jsem se lekal, to na mě dolehlo12. 
26. Nezapřel jsem se? Nemlčel jsem? Nebyl jsem pokojný? 
A přece na mě přišla bouře!“ (Jb 3,3-26; Jóbův monolog) 
 
V tomto Jóbově vznešeném a srdcervoucím nářku je zřejmé naprosté a úplné odmítnutí hříchu, 
a proto Jób dává jednoznačně přednost tomu, že by se nenarodil, před tím, že by urazil Boha. 
 
9.5.4 Jak čtenář může poznat během četby této knihy, Jóbova temná noc je občas přerušena 
obdobími světla, kdy Jób obviňuje sám sebe z nestatečnosti moudrými výroky, jaké by měl 
každý člověk vzít v úvahu v době zkoušky. Zde jsou některé jeho úvahy o sobě samém: 
 
2. „Začne-li s tebou někdo mluvit, snad těžce to poneseš, 
ale kdo může se zdržet slov, aby jen mlčel? 
3. Hle, ty jsi napomínal mnohé 
a ruce skleslé jsi posiloval, 
4. klopýtajícího zachytly pevně tvé domluvy 
a podlomená kolena jsi utužoval. 
5. Teď stihla i tebe rána a těžce to neseš, 
sotva tě zasáhla, hned jsi naplněn hrůzou. 
6. Kde je tvoje bohabojnost, už není tvou nadějí? 
Na svůj bezúhonný život13 už nespoléháš?“ (Jb 4,2-6) 
 
K tomuto rozjímání o své vlastní slabosti přidává další rozjímání, která jsou velkou útěchou pro 
ty, kdo důvěřují Bohu přestože on je tříbí ohněm různých soužení; neboť v míře, v jaké Bůh 
zkouší spravedlivé a oni velkoryse obstojí, spočívá míra jejich odměny na věčnosti. Na rozdíl 
od bezbožných, kteří obvykle tráví dny svého života v pozemských radostech a vyhledávají 
pozemské statky a ženou se za pozemskou slávou, a tak promarní svůj čas a na věčnosti dojdou 
trestu. Zde jsou některé další Jóbovy úvahy, kdy Jób srovnává nekonečnou dobrotivost Boží 
s ubohostí smrtelníků: 
 
17. „Což je člověk spravedlivý před Bohem? 
A někdo z lidí čistý před svým Stvořitelem? 
18. Hle, ani jeho služebníci nejsou stálí14, 
i na svých andělích najde nepravost. 
19. Tím spíše na těch, kteří přebývají v hliněných domech 
a svůj základ mají v prachu, 
ti vyhlazeni bývají tak jako mol, 
20. od rána do večera káceni jsou k zemi, 
nežli si to uvědomí, bez Ochránce na věky hynou. 
21. Bývá s nimi vytrženo i jejich stanové lano15, 
umírají, ale ne v moudrosti, té (za života) nenabyli.“ 
(Jb 4,17-21) 
 
Nakonec Jób nachází útěchu v Boží prozřetelnosti: 
 
17. „Hle, blahoslavený člověk, jehož Bůh trestá; 

12 Nebo: čeho jsem se děsíval, to mne postihlo, čeho jsem se kdy hrozil, to se přihodilo. 
13 Nebo: Nedává ti naději dokonalost tvých cest? 
14 Ani svým andělům nemohl Bůh důvěřovat, i jeho andělé se dopustili pošetilosti, když je podrobil zkoušce. 
15 Nebo: Odcházejí s nimi i ti, kdo k nim patří, 
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proto kázeň Všemohoucího neodmítej. 
18. On sice zasadí ránu, ale též sám ji obváže, 
on dovede tepat, ale též vyléčit svou rukou. 
(Jb 5,17-18) 
 
9.5.5 Satan neustále svádí Jóba k zoufalství a vzbuzuje v něm přesvědčivým způsobem pocit 
vlastního provinění někde v jeho minulosti, což způsobuje, že Jób se ponořuje do přísného 
sebeobviňování, ačkoli to se nezakládá na pravdě, protože Jób je člověk spravedlivý, nicméně 
musí vzít v úvahu, že se nevyhne výroku Božímu v den soudu: 
 
4. „Trestá tě snad (Bůh) za to, že se ho bojíš, 
za to snad s tebou vchází v soud? 
5. Není to snad proto, že tvá zloba je velká 
a že tvá nepravost je nekonečná? 
6. Bezdůvodně jsi zástavu na bratřích vymáhal, 
strhával jsi z nich oděv a nechával je nahé, 
7. unavenému nepodal jsi vodu, 
hladovému odepřel jsi chleba. 
8. Člověka pěstního práva, to tvá byla země; 
velmožný pán, to jen ty směl jsi na ní sídlit. 
9. Vdovy propouštěl jsi s prázdnou rukou 
a paže sirotků jsi drtil dřinou. 
10. Hle, proč jsou osidla kolem tebe 
a proč ti náhlý strach nahání hrůzu. 
11. Zatemnilo se tvé světlo, pro tmu už nevidíš 
a rozvodněné vody tě přikrývají.“ (Jb 22,4-11) 
 
Avšak Jób odpovídá na satanovo vnuknutí viny s pevným úmyslem nápravy, ačkoli vnitřně 
nedůvodným, aby tak posloužil k poučení pro nás, kdo jsme nepevní a křehcí. Zde jsou některé 
jeho úvahy: 
 
21. „Usmiř se s Bohem a v přátelství s ním buď živ, 
vzejde ti z toho jen užitek nejlepší. 
22. Přijímej z jeho úst naučení 
a vkládej si do srdce jeho slova. 
23. Vrátíš-li k Všemohoucímu, 
vyhostíš-li nepravost ze svého stanu podlost, 
24. pak odhodíš do prachu svá zlatá zrnka, 
mezi kameny potoka své ofírské zlato. 
25. Pak bude sám Všemohoucí tvým zlatem, 
stane se ti hromadou stříbra. 
26. Pak ve Všemohoucím najdeš svou radost, 
k Bohu pozvedat budeš svou tvář. 
27. Budeš-li ho prosit, on vyslyší tě, 
a ty budeš plnit jemu svoje sliby. 
28. Rozhodneš-li se pro něco, stane se tak, 
a na tvých cestách bude zářit světlo. 
29. Bůh ponižuje pyšného povýšence 
ale tomu, kdo k zemi klopí oči, pomáhá. 
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30. Spasí toho, kdo je nevinný16, 
zachrání toho, kdo čisté má ruce. 
 (Jb 22,21-30) 
 
9.5.6 Nicméně Jób cítí své provinění, jen když se jeho duše dostává do tmy, a v období světla 
prohlašuje upřímnými slovy svou nevinu, což svědčí o svatosti jeho života a což máme 
napodobovat. Zde je několik jeho úvah o sobě samém (sebereflexí): 
 
1. „Smlouvu jsem sjednal se svýma očima, 
nikdy že na dívku ani nepohlédnu17. 
2. Jaký úděl měl by pro mne Bůh s nebes, 
jaké dědictví by mi určil Všemohoucí s výsosti? 
3. Zda nemá zkázu pro nešlechetného 
a neštěstí pro ty, kdo páchají zlo? 
4. Zda nevidí Bůh mé cesty 
a nepočítá všechny mé kroky? 
5. Jestliže se lží jsem chodil (a měl jsem úmysl obelhat) 
a moje nohy za lstí spěchaly (a měl jsem úmysl obelstít), 
6. kéž mne Bůh zváží na váze spravedlivé 
a pozná mou bezúhonnost. 
7. Jestliže můj krok se odchýlil z cesty 
a mé srdce šlo si za mýma očima 
a nějaká poskvrna ulpěla na mých rukou, 
8. pak co jsem zasel, nechť jiný stráví, 
a co mi vzešlo, buď z kořene vytrháno! 
9. Jestliže mé srdce svedla cizí žena 
a já u dveří svého přítele jsem číhal, 
10. nechť má žena jinému mele 
a jiní nechť sklánějí se nad ní! 
11. Byla by to přece nešlechetnost, 
byl by to zločin pro trestný soud, 
12. byl by to oheň, až do pekel jenž zžírá, 
celou mou úrodu až do kořenů jenž stráví. 
 
13. Jestliže jsem nedbal práva svého služebníka či své služebnice, 
když se mnou vedli spor, 
14. co bych měl udělat, kdyby Bůh povstal k soudu, 
co bych měl odpovídat, kdyby mě vyslýchal a stíhal? 
15. Což ten, který mne učinil v životě matky, neučinil i jeho, 
nebyl to týž, který nás oba utvořil v jejím lůně? 
16. Jestliže jsem odmítl, čeho si chudý žádal, 
a touhu očí vdovy nechal hasnout v beznaději, 
17. a sám pojídal své sousto chleba, 
aniž z něho sirotek jídával též, 
18. ten přec od mládí už se mnou rostl jak u otce 
a také vdově jsem od života své matky už byl vůdcem, 
19. jestliže jsem viděl nuzného bez oděvu, 

16 Hebr. znění: Spasí i toho, kdo bez viny není; 
takový dojde spásy čistotou svých rukou. 
17 Nebo: Uložil jsem závazek svým očím, na pannu že ani nepomyslím. 
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nebo že chudý čím přikrýt se nemá, 
20. což jeho bedra mi nežehnala za to, 
že vlnou mých jehňat18 se ohříval? 
21. Jestliže svou ruku jsem sirotkovi hrozil19, 
ač jsem v bráně20 viděl, že pomocí mu mohu být, 
22.  nechť odpadne má paže od ramene 
a mé rameno nechť z kloubu se vylomí! 
23. Propadl bych jistě bázni před Bohem, 
že bych obstát nemohl před jeho vznešeností. 
24. Jestliže jsem svou naději skládal v třpytivé zlato, 
lesklému kovu říkal: V tebe doufám; 
25. jestliže jsem se radoval, 
že mé bohatství se tak množí, 
že má ruka se domohla takového jmění, 
26. jestliže jsem hleděl na slunce světlem zářící 
a měsíc v jasu po obloze plující, 
27. a mé srdce potají se dalo svést, 
abych polibek svých úst jim rukou poslal21, 
28. i to by byl zločin pro trestný soud, 
neboť bych tím zapřel Boha na výsostech. 
29. Neradoval jsem se z toho, že můj nepřítel padl, 
a nejásal jsem, že potkalo ho něco zlého toho, kdo mne nenáviděl, 
30. vždyť jsem nesvolil, aby má ústa zhřešila, 
kdybych kletbou žádal jeho smrt, 
31. lidé z mého stanu říkat nemuseli: 
Kéž by nám dal trochu masa, nejsme syti; 
32. cizinec nemusel zůstat přes noc venku, 
mé dveře pocestný měl otevřené.22 
33. Jestliže jsem po lidsku své přestoupení skrýval, 
svou nepravost zatajil ve svém nitru, 
34. protože bych se bál hlučícího davu 
potupy lidských čeledí bych se děsil, 
pak nechť umlknu a ze dveří už nevyjdu. 
35. Kéž by tu někdo byl, kdo by mne vyslyšel! 
Tady je mé znamení!23 
Nechť Všemohoucí mi odpoví! 
Můj odpůrce už sepsal žalobu! 
 
36. Jako náramek chtěl bych ji nosit, 
jako věncem24 chtěl bych si jí ovinout skráň. 
37. Z každého svého kroku chci se odpovídat, 
jako kníže chci k němu přistoupit. 
38. Jestliže má půda proti mně křičí 

18 Nebo: stříží mých ovcí 
19 Nebo: Jestliže svou ruku jsem na sirotka vztáhl, 
20 V bráně se obvykle konal soud, u něhož měl Jób takový vliv, že by sirotek by se nebyl dovolal svého práva 
proti němu. 
21 Jde o modloslužebné zvyky z uctívání Slunce a Měsíce. Toto adorační gesto nahrazovalo skutečné líbání model. 
22 Heger vsouvá 38.-40. verš mezi 32. a 33. verš. 
23 Nebo: Tu podpis můj! 
24 Źaloba se stane Jóbovi korunou slávy, protože se prokáže jeho nevina. 
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a její brázdy pláčou s ní,25 
39. jestliže jsem její úrodu jídal bez placení 
a její oráče jsem trápil, 
40. nechť místo pšenice mi vzejde trní, 
místo ječmene pak jen bodláčí!“ 
(Jb 31,1-40) 
 
2. „Také dnes ještě vzpourou je můj nářek, 
mé vzlykání silou zadržuje má ruka. 
3. Kéž bych věděl, kde ho najdu, 
kudy bych se dostal k jeho trůnu! 
4. Předložil bych své právo jemu 
a plno důkazů by podala má ústa. 
5. Chtěl bych vědět, jakými slovy by odpověděl26, 
chtěl bych porozumět tomu, co by řekl. 
6. Ukáže svou velkou moc, až povede spor se mnou? 
Nikoli, on jistě dopřeje mi sluchu. 
7. Jako (člověk) poctivý bych se před ním obhajoval, 
navždy bych osvobozen byl od svého Soudce. 
8. Ale půjdu-li k východu, neukáže se, 
půjdu-li k západu, ani pak ho neuvidím, 
9. vydám-li se k severu, nespatřím ho, 
obrátím-li se k jihu, nezahlédnu ho. 
10. Zato on zná dobře mou cestu i mé zastavení; 
kdyby mne zkoušel, jako zlato bych vyšel. 
11. Po jeho stopách se vydala má noha, 
držel jsem se jeho cesty, s ní neodchýlil jsem se, 
12. od příkazu jeho rtů nevzdálil jsem se, 
řeči jeho úst jsem střežil víc než vlastní cíle. 
13. Rozhodne-li se k čemu, kdo úmysl jeho zvrátí? 
Zachce-li se mu čeho, udělá to! 
14. Jistě splní, co mi určil, mocný je dost, 
a podobných úradků má mnoho. 
15. Proto strachuji se před ním, 
o tom přemýšleje, poděšen bývám. 
16. Bůh naplnil úzkostí mé srdce, 
Všemohoucí naplnil mě hrůzou. 
17. Což v temnotách jsem bezmála provždy neumlkl, 
pro mrákoty, které tvář mi obestřely?“ 
(Jb 23,2-17) 
 
9.5.7 Avšak Jób dokonce potvrzuje svou nevinu, jsa hluboce sklíčen přítomným neštěstím, a 
otevřeně promlouvá s hořkým nářkem, aniž by sebemenším způsobem naznačil třebas jenom 
nepatrnou vzpouru proti božskému úmyslu, že je vystaven zkoušce. Zde jsou některé jeho 
úvahy: 
 
Moje oko hledí v slzách k Bohu, (Jb 16,20) 
na duchu jsem zlomen, mé dny dohasly, jen hrob mi zbývá (Jb 17,1) 

25 Tj. pole mluví o zločinech, jimiž je poskvrňuje majitel. 
26 Nebo: jaká slova by dal v odvěť 
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Ačkoli nezhřešil jsem, moje oči vidí hořkost jen (Jb 17,2) 
A z mých údů bezmála nezbyl než stín (Jb 17,7b) 
Mluvím-li, netiší se má bolest, a když mlčím, neodchází také, (Jb 16,7) 
Vydal mne Bůh napospas nešlechetným, do rukou bezbožníků odevzdal mne (Jb 16,12) 
Otevřeli proti mně svá ústa, tupíce mne bijí moje líce, na mých útrapách se pasou (Jb 16,11). 
Kéž by má slova byla napsána, kéž by byla vyryta na tabulku, rydlem rydlem na desku olověnou, 
anebo dlátem do skály vytesána! Vím totiž, že můj Vykupitel žije a že v poslední den ze země 
vstanu, 
až on stane nad mým prachem; a i kdyby mi kůži s těla sedřeli, ačkoli budu zbaven těla, 
já na něho budu hledět, až zase budu oblečen svou koží, a ve svém těle a svýma očima uvidím 
Boha; 
tentýž já ho uvidím, a ne někdo jiný, pro mne tu bude, a tato naděje je uložena v mém srdci (Jb 
19,23-27). 
 

 
 

9.6 Bůh vrací Jóbovi jeho bývalý šťastný život a ještě mnohem více 
 
Bůh si použil Jóba k tomu, aby zanechal světu svědectví o hrdinské trpělivosti, a nakonec mu 
vrátil zdraví a jeho bývalý šťastný život, ba dal mu ještě mnohem více, neboť mu dal 
dvojnásobek jeho bývalého majetku. Potěšil jej návštěvou jeho příbuzných a známých, kteří jej 
navíc bohatě obdarovali. Ve věku 71 let se Jób znovu oženil, neboť jeho první manželku Bůh 
potrestal smrtí těla i duše, a zplodil deset dětí, totiž sedm dcer a tři syny. Ve věku 140 let Jób 
ovdověl znovu a o rok později se oženil potřetí a z toho svazku vzešlo rovněž deset dětí, totiž 
sedm dcer a tři synové, jako ze svazku druhého i ze svazku prvního. Po celé zemi se nenašly 
tak krásné ženy, jako byly jeho dcery. Jób pak žil dalších 70 let, viděl čtyři pokolení svého 
potomstva a dozvěděl se také o svém praprapravnuku Abramovi, kterému v té době byly dva 
roky. Svým potomkům odevzdal knihu Heberovi i svou vlastní knihu a zemřel ve věku 210 let 
v r. 3186 po stvoření světa. Jeho třetí manželka zemřela o týden později. Jóbova druhá manželka 
i jeho třetí manželka pocházely z rodu Pelegova. Mezi Jóbovy potomky patřili také svatí tři 
králové, kteří se klaněli Dítěti Ježíši v Betlémě. Církev latinská koná památku sv. Jóba dne 10. 
května, církev řecká dne 6. května. 
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10. Prorok a patriarcha Abraham 
(1M 12,1-25,18) 

 
 
 

10.1 Povolání Abrahama (1M 12,1-9) 
 
10.1.1 Abraham (původním jménem Abram) byl synem patriarchy Thareho, vnukem patriarchy 
Náchora a potomkem Noemovým v linii Semově. Narodil se v r. 3184 po stvoření světa 
v Chaldejském Uru v Mezopotámii a pocházel z trojčat. Někteří říkají, že oba jeho bratři, 
Náchor a Háran, společně se svými ženami Melchou a Jeschou, zemřeli svatou smrtí ještě 
předtím, než Abram byl povolán od Boha. Ale není tomu tak: mlčí se totiž v Písmu svatém27 o 
Náchorovi, jehož manželkou byla Melcha, jako by Thare svého syna s sebou nevzal, ale později, 
když Abraham poslal svého služebníka Elíezera pro manželku svému synu Izákovi, vychází 
najevo28, že Náchor se usadil v Mezopotámii. Proč se tedy Písmo svaté o Náchorovi nezmiňuje, 
ačkoli říká, že s Abrahamem šli jeho manželka Sáraj, jeho otec Thare a jeho synovec Lot? 
Zajisté proto, že Náchor odpadl od otcovy i bratrovy víry a chytil se chaldejské pověry. Ostatně 
čteme v knize Judit29, že Thareho dům byl od Chaldejců pronásledován pro víru v jediného 
pravého Boha, což byl také důvod, proč odešli do Chárranu. Ve věku 60 let si vzal za manželku 
Sáru (původním jménem Sáraj), svou nevlastní sestru z otcovy strany, které bylo 50 let a která 
byla neplodná. Abraham byl spravedlivý člověk, a třebaže žil uprostřed pohanských 
modloslužebníků, pevně vytrval v pravé víře svých otců a uctíval jediného pravého Boha. 
 
10.1.2 Když ještě Abraham žil ve svém rodném městě, ještě než se usadil v Chárranu, zjevil se 
mu Bůh; Písmo svaté však neuvádí obsah toho prvního zjevení, kterého se Abrahamovi dostalo 
ještě v Chaldejském Uru, i když je jisté, že se mu Bůh zjevil už tam, „ještě než se usadil 

27 Srov. 1M 11,31 
28 Srov. 1M 24,10 
29 Srov. Jdt 5,5nn. 
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v Chárranu“30. Zaznamenává se, že se mu zjevil Bůh (podruhé) v Chárranu a řekl mu31:  „Vyjdi 
ze své země a ze svého příbuzenstva i z domu svého otce a pojď do země, kterou ti ukáži. 
Učiním z tebe veliký národ a požehnám ti a učiním velikým tvé jméno i budeš požehnaný. 
Žehnat budu těm, kdo žehnat budou tobě, a zlořečit budu těm, kdo zlořečit budou tobě; a v tobě 
budou požehnána všechna pokolení země.“ Tím potomkem Abrahamovým, v němž dojdou 
požehnání všechna pokolení země, se stal Ježíš Kristus, božský Vykupitel světa. Abraham přijal 
povolání Boží v r. 3251 po stvoření světa, když mu bylo 67 let. Abrahamova duše se tak podobá 
snoubence božské Krále (srov. Ž 45,11-12.17-18). 
 
10.1.3 Zvláštní povolání Abrahama v Chaldejském Uru bylo přímým voláním Božím za účelem 
toho, aby v pozdější době Abraham splnil neobyčejně významné patriarchální a kněžské poslání 
a stal se duchovním otcem všech věřících v Ježíše Krista. Bůh udělil Abrahamovi milost 
posvěcení čili dokonalé spravedlnosti, skrze něž jeho duše byla očištěna a přeměněna ohněm 
Milosti posvěcující, která v něm přebývala a která mu vtiskla nesmazatelné znamení podobné 
znamení křestnímu, totiž ohněm Ducha svatého. Také se mu zjevila duše Ježíšova, nesoucí 
svátost trojího požehnání, a když mu prostřednictvím této tajemné svátosti požehnala, dotkla se 
touto svátostí jeho lůna a v tomtéž okamžiku mu řekla: „V tobě dojdou požehnání všechna 
pokolení země.“ Od té chvíle se stal Abraham nositelem a ochráncem svátosti trojího požehnání 
a jeho duše se povznesla do nejvyšší důstojnosti živého chrámu Ducha svatého a vznešeného 
trůnu nejsvětější Trojice a byla připravena zasloužit si jinou velice zvláštní milost, jakou pro 
něho připravil Bůh, totiž věčné kněžství, které měl Abraham přijmout později během oběti 
Melchisedechovy.    
 
10.1.4 Abraham, jehož víra a poslušnost byly význačnými rysy jeho života, učinil všechno, co 
mu Bůh přikázal: vzal svého otce patriarchu Thareho, svou manželku Sáru a syna svého bratra 
Lota, služebníky i zvířata, opustil Chaldejský Ur a odešel do kenaánské země téhož roku 3251 
po stvoření světa, kdy dosáhl věku 67 let. Cestou do kenaánské země přišli do mezopotámského 
města Chárranu a usadili se tam na dobu osmi let. V r. 3259 po stvoření světa zemřel v Chárranu 
patriarcha Thare ve věku 145 let, ačkoli podle jiných zpráv zemřel až ve věku 205 let. Po zmínce 
o Thareho smrti32 čteme v Písmu svatém, že Abraham na příkaz Boží vyšel z Chárranu33, což 
znamená, že Abraham odešel z Chárranu až po smrti svého otce Thareho.34 V té době bylo 
Abrahamovi 75 let a stal se patriarchou lidu Božího. Po otcově pohřbu a po uplynutí smuteční 
doby Abraham ve věku 75 let opustil Chárran a přišel se svou ženou Sárou a se synem svého 
bratra Lotem, se služebníky i zvířaty do kenaánské země, kterou tehdy obývali Kenaánci, 
potomci Noemovi v linii Chamova syna Kenaána, oddaní pohanské modloslužbě a 
nejrůznějším ohavnostem vůbec. Podle některých zpráv patriarcha Thare zůstal v Chárranu a 
zemřel tam až v r. 3319 po stvoření světa ve věku 205 let. My však považujeme za jisté, že 
Abraham odešel z Chárranu až po otcově smrti (srov. Sk 7,4). 
 
10.1.5 Poté, co Abraham a všichni, kdo byli s ním, vstoupili od severu do kenaánské země, 
prošli až do místa zvaného Sichem (Šekem, dnešní Nábulus), které leželo v úrodném údolí. Tam 
se Bůh zjevil Abrahamovi a řekl mu35: „Tuto zemi dám tvému potomstvu.“ Abraham tam 
vybudoval oltář Bohu, který se mu zjevil, a obětoval mu na něm zvířecí oběti. Poté pokračoval 
v cestě k jihu a přišel k jedné hoře ve střední části té země, asi 17 km od dnešního Jeruzaléma. 

30 Srov. Sk 7,2 
31 1M 12,1-3 
32 Srov. 1M 11,32 
33 Srov. 1M 12,1 
34 Srov. Sk 7,4 
35 1M 12,7 
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Tam postavil svůj stan západně od města zvaného Luz (později Bétel) a východně od města Haj; 
vzdálenost mezi těmito dvěma městy činila asi 2 km. Také tam vybudoval Bohu oltář, obětoval 
na něm a vzýval Boží jméno. S ohledem na potřeby svého dobytka pokračoval v cestě jižním 
směrem až k poušti Negebu. 
 
10.1.6 Ve 12. kapitole tedy čteme o prvním zaslíbení daném od Boha Abrahamovi36: První 
část (pojď do země, kterou ti ukáži, a učiním z tebe veliký národ) slibuje Abrahamovým 
potomkům, že obdrží zemi Kenaán; druhá část (v tobě budou požehnána všechna pokolení země) 
je vzácnější a duchovní a týká se všech národů, které budou kráčet ve stopách jeho víry. Tehdy 
Abrahamovi bylo 75 let, když vyšel z Chárranu.37 Písmo svaté neuvádí obsah zjevení, který byl 
dán Abrahamovi ještě v Chaldejském Uru, i když je jisté, že se mu Bůh zjevil už tam, „ještě 
než se usadil v Chárranu“38. 
 
10.1.7 Když tedy Abraham vyšel z Chárranu ve věku 75 let po smrti svého otce Thareho ve 
věku 145 let, ubíral se do země Kenaán se svou manželkou Sárají a se svým synovcem Lotem. 
U Sichemu se mu zjevil Bůh a dal mu druhé zaslíbení: „Tuto zemi dám tvému potomstvu.“39 
Zde není řeč o potomstvu, ve kterém se stal otcem všech národů, nýbrž jen o potomstvu, ve 
kterém se stal otcem celého národa Izraele, neboť toto potomstvo zemi Kenaán ovládlo. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

36 1M 12,1-3 
37 1M 12,4 
38 Sk 6,2 
39 1M 12,7 
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Liber Genesis XII,1-9 

První kniha Mojžíšova 12,1-9 
 

12,
1 

Díxit autem Dominus ad Abram: 
Égredere dé terrá tuá et dé cógnátióne tuá et dé domó patris tuí 
et vení in terram, quam mónstrábó tibi. 
Řekl totiž Pán Abramovi: 
„Vyjdi ze své země a ze svého příbuzenstva i z domu svého otce 
a pojď do země, kterou ti ukáži. 
egredere = exi 
veni = vade 
in terram, quam monstrabo tibi = in illam terram, quacumque tibi 

ostendero/demonstrabo tibi 
 

12,
2 

Faciamque té in gentem magnam et benedícam tibi et magnificábó nómen 
tuum, 

erisque benedictus. 
Učiním z tebe veliký národ a požehnám ti a učiním velikým tvé jméno 
i budeš požehnaný. 
Et ego te faciam in gentem magnam et benedicam te et magnificabo nomen tuum 

et eris benedictus. 
učiním velikým = zvelebím 
 

12,
3 

Benedicam benedicentibus tibi et maledicam maledicentibus tibi, 
atque in te benedicentur universae cognationes terrae. 
Žehnat budu těm, kdo žehnat budou tobě, a zlořečit budu těm, kdo zlořečit budou 

tobě; 
a v tobě budou požehnána všechna pokolení země.“ 
Et benedicam, qui te benedixeri(n)t, et maledicam, qui te maledixeri(n)t, 
et benedicentur in te omnes tribus/gentes terrae. 
 

12,
4 

Egressus est itaque Abram, sicut praeceperat ei Dominus, et ivit cum eo Lot. 
Septuaginta quinque annorum erat Abram cum egrederetur de Haran. 
Vyšel tedy Abram, jak mu přikázal Pán, a Lot šel s ním. 
Sedmdesát pět let bylo Abramovi, když vycházel z Chárranu. 
 
Et exivit/Abiit autem Abram quemadmodum locutus est illi Dominus, et 

exivit/abbit cum eo Loth. 
Abram autem erat quinque et septuaginta annorum cum exiret / quando exiret / 

quando egressus est 
de Charran. 
 
Nešlo o kočovnické stěhování z horšího do lepšího, nýbrž o vykročení ze starého 

světa do nového. 
 

12,
5 

Tulitque Sarai uxorem suam et Lot filium fratris sui 
universamque substantiam, quam possederant, et animas quas fecerant in 

Haran; 
et egressi sunt ut irent in terram Chanaan. Cumque venissent in eam, 



 175 

Vzal Sáraj, svou manželku, a Lota, syna svého bratra, 
i všechen majetek, jehož nabyli, i duše, které získali v Chárranu, 
a vydali se na cestu do země Kenaán. Když tam přišli, 
Et sumpsit/accepit Abram Sarai mulierem suam et Loth filium fratris sui… 
 

12,
6 

pertransivit Abram terram usque ad locum Sichem, usque ad convallem 
illustrem. 

Chananaeus autem tunc erat in terra. 
prošel Abram zemí až k místu jménem Sichem, až ke Slavnému údolí. 
Tehdy v té zemi sídlili Kenaánci.  
perambulavit Abram terram usque ad locum Sychem, usque ad quercum 

altam/excelsam… 
Sichem je město ve střední Palestině. Císař Vespasián je přejmenoval na Flavia 

Neapolis, 
z čehož vznikl nynější arabský název Náblus. Místo (hebr. maqóm) označuje i 

místo bohopocty. 
Nedaleko odtud asi 3 km SV se nachází Sichar (dnes vesnice Aksar) a blízko ní 

Jakubova studna. 
Slavné údolí Móre (= učitel, věštec) může být místem, kde rostl posvátný dub, pod 

nímž se věštilo 
ze šumění listí. Místo „ke Slavnému údolí“ je možné překládat „k dubu“ nebo 

„k dubině“. 
Hebr. slovo ´elón označuje posvátný strom (srov. Sd 9,6.37) nebo posvátné místo 

(božiště). 
12,
7 

Apparuit autem Dominus Abram et dixit ei: Semini tuo dabo terram hanc. 
Qui aedificavit ibi altare Domino, qui apparuerat ei. 
Tu se zjevil Abramovi Pán a pravil mu: „Tuto zemi dám tvému potomstvu.“ 
On pak vystavěl tam oltář Pánu, jenž se mu byl zjevil. 
terram hanc = terram istam 
qui aedificavit ibi = et aedificavit ibi Abram altare 
 

12,
8 

Et inde transgrediens ad montem, qui erat contra orientem Bethel, 
tetendit ibi tabernaculum suum ab occidente habens Bethel et ab oriente Hai: 
aedificavit quoque ibi altare Domino et invocavit nomen ejus. 
Odtud odebral se dále k hoře na východě od Bételu 
a tam postavil svůj stan, takže měl Bétel na západě a Haj na východě. 
Také tam vystavěl Pánu oltář a vzýval jeho jméno. 
Et inde… = Et recessit inde in montem contra orientem Bethel et statuit ibi 

tabernaculum suum… 
Bétel (původně Lúz, snad šlo o dvě města v bezprostřední blízkosti) je město ve 

střední Palestině. 
Haj (Zřícenina) bylo město ležící východně od Bételu. 
 

12,
9 

Perrexitque Abram vadens et ultra progrediens ad meridiem. 
Nato bral se Abram stále k jihu, na různých místech se zastavuje. 
k jihu; nebo: k Negebu 
Perrexitque… = Et abiit et demoratus est (habitavit) in deserto (in heremo). 
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10.2 Abrahamova cesta do Egypta (1M 12,10-20) 
 
10.2.1 Když v v r. 3259 po stvoření světa postihl kenaánskou zemi hladomor jako trest i zkouška 
Boží, Abraham byl přinucen pro nedostatek zásob sestoupit do Egypta se svou ženou Sárou a 
se synem svého bratra Lotem, aby tam přečkal těžké časy. Než překročili hranice Egypta, řekl 
své ženě Sáře40: „Vím, že jsi krásná žena, a že Egypťané, když tě uvidí, řeknou si: To je jeho 
žena. A mne zabijí, kdežto tebe si nechají živou. Říkej tedy, prosím tě, že jsi má sestra, aby se  
mi pro tebe dobře vedlo a abych tvou zásluhou nepřišel o život.“ V r. 3260 po stvoření světa, 
kdy začala královská vláda tajemného Melchisedecha a jeho panenské manželky, Abraham 
sestoupil do Egypta ve věku 76 let. A stalo se, že když vstoupili do té země, Egypťané viděli, 
že jeho žena je neobyčejně krásná, a faraónovi dvořané o ni řekli svému pánu faraónovi a velice 
ji před ním vychválili; proto byla Sára odvedena do faraónova paláce a faraón přikázal, aby 
bylo všechno připraveno pro jeho sňatek s ní. Mezitím faraón a jeho velmožové prokázali 
Abrahamovi mnoho dobrého kvůli Sáře a zahrnuli jej hodnotnými dary, takže měl brav i skot, 
osly i velbloudy, služebníky i služebnice. 
 

40 1M 12,11-13 
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10.2.2 Abrahamovo a Sářino zamlčování jejich manželství před faraónem bylo z jejich strany 
naprosto nemístným předstíráním, jehož přitěžující okolností byl nedostatek důvěry v Boha a 
ve splnění jeho zaslíbení. Pro toto jejich nedovolené zamlčování manželského stavu došlo 
k nečestnému jednání. Kdyby se byli bývali zachovali čestně, Bůh by byl nedovolil, aby si 
faraón vyžádal Sáru a chtěl se s ní oženit. Celá věc se ještě zhoršila, když Sára, jsouc vdaná, 
odmítla se provdat za faraóna, který k ní vzplanul láskou, aniž věděl, že už je manželkou někoho 
jiného, a faraón ji pak držel po tři roky ve svém paláci jako svou zajatkyni v naději, že nakonec 
ke sňatku s ním přece jen přivolí. Ale faraón se nikdy k Sáře nepřiblížil s nečistými úmysly a 
nakládal s ní velice ohleduplně a uctivě. Tím, že Abraham a Sára zamlčeli své manželství a 
říkali o sobě, že jsou jen bratr a sestra, se dopustili velice politováníhodné lži a setrvali ve svém 
hříchu zatvrzele po tři roky, když ani jeden z nich nenašel odvahu říci faraónovi pravdu ze 
strachu před trestem smrti. 
 
10.2.3 Ale Bůh, jenž s dokonalou péčí neustále střeží a chrání ty, kdo jemu slouží, i přes jejich 
ubohost a hříšnost, což byl i případ Abrahama a Sáry, projevil svůj hněv a faraóna, který držel 
Sáru ve své moci, trestal i s jeho domem těmi nejstrašnějšími ranami po tři roky. I přes tyto 
tresty faraón zůstal zatvrzelý a Sáru nepropustil a stále choval naději, že jednoho dne se za něho 
provdá. Ačkoli ve své nepravosti projevil více nevědomosti než nespravedlnosti, zůstal k Sáře 
laskavý a zdvořilý. Proto ve své nekonečné dobrotivosti Bůh vzal tyto okolnosti v úvahu a zjevil 
se faraónovi ve snu a řekl mu: „Hle, zemřeš, nepropustíš-li tu ženu, kterou držíš v zajetí, protože 
ona už má svého muže.“ Faraón, jenž i přes svou tvrdohlavost se choval k Sáře uctivě, 
odpověděl: „Pane, potrestáš smrtí člověka nevědomého, ale spravedlivého? Což o ní Abram 
neřekl: to je má sestra? A což také ona neřekla: to je můj bratr? Se srdcem nevinným a rukama 
neposkvrněnýma jsem to učinil.“ A Bůh mu řekl: „Dobře vím, že jsi tak učinil s čistým srdcem, 
a proto jsem předešel tvůj hřích proti mně a nedovolil jsem, abys k ní přistoupil s nečistým 
srdcem. Nyní tedy vrať tu ženu jejímu muži a on, jenž je prorok, se bude za tebe modlit a ty 
budeš žít; ale nevrátíš-li ji, věz zcela jistě, že zemřeš i se všemi, kdo jsou tvoji.“ 
 
10.2.4 V té chvíli se faraón probudil ze spánku, a třebaže byla ještě noc, zavolal své přední 
služebníky a sdělil jim, co se mu přihodilo, a všichni byli naplněni velkou bázní. Aby se ujistil 
o pravdivosti toho snu, zařídil setkání Abrahama a Sáry, a když byli sami, pozoroval je z okna 
a uviděl, že mezi Abrahamem a Sárou musí být něžná a čistá láska jako mezi manželem a 
manželkou. To faraóna přesvědčilo, že jde skutečně o manžele, zavolal si Abrahama a řekl mu41: 
„Co jsi mi to učinil? Proč jsi mi nepověděl, že to je tvá žena? Proč jsi říkal: to je má sestra? A 
proč ona říkala: to je můj bratr? Proč jsi uvedl takové zlo na mne a na mé království? Vždyť já 
jsem si ji chtěl vzít za ženu!“ Abraham faraónovi odpověděl: „Vpravdě jsem myslel, že snad na 
tomto místě není bázeň před Bohem a že mne tady pro mou ženu zabijí. Ale je pravda, že ona 
je má sestra, neboť je dcerou mého otce, avšak není dcerou mé matky, a proto jsem říkal, že to 
je má sestra. A když mne Bůh přivedl ze země mého otce až do této země egyptské, řekl jsem 
jí: prokaž mi laskavost a říkej, že já jsem tvůj bratr.“ Faraón pak Abrahamovi odpustil a vrátil 
mu Sáru se slovy: „Nyní tedy hle, tady je tvá žena: vezmi ji a jdi! Vrať se s ní, budeš-li chtít, 
do své země!“ A svým lidem vydal příkaz: „Kdo by se dotkl Sáry, ženy Abrahamovy, jistě bude 
potrestán smrtí!“ Faraón propustil Sáru v r. 3263 po stvoření světa. Abraham a Sára litovali 
svého hříchu, požádali Boha o odpuštění a také faraóna. Od osvobození Sáry do vyhlášení 
zákona Mojžíšova na hoře Sínaji uplyne ještě asi 430 let. 
 
10.2.5 Faraón pak odškodnil Abrahama a Sáru hojnými dary dobytka a služebnictva, jakož i 
zlata a stříbra, takže oba velice zbohatli. Kromě toho řekl Abrahamovi: „Hle, má země je před 

41 Srov. 1M 12,18-19 
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tebou; přebývej v ní, kdekoli budeš chtít.“ A Sáře řekl s jistou ironií: „Hle, dal jsem tvému 
bratrovi tisíc stříbrných mincí a stejně tolik zlatých za ten čas, kdy jsem tě držel v zajetí. Tobě 
dávám poloviční počet. Od této chvíle, kamkoli půjdeš a v číkoli společnosti budeš, zahaluj 
svou hlavu závojem na znamení toho, že jsi vdaná, a pamatuj, že jsem tě držel v zajetí jen proto, 
že jsem si myslel: to je jistě svobodná žena a muže nemá.“ Těmito slovy se faraón projevil jako 
moudrý a čestný muž. Když Bůh faraóna trestal za to, co učinil se Sárou, jeho manželka a jejich 
služebnice byly neplodné, Abraham se pak modlil k Bohu, aby jim vrátil plodnost, takže od té 
chvíle mohly zase otěhotnět a mít děti. Abraham a Sára společně s Lotem zůstali v Egyptě ještě 
čtyři roky. Když pak byl Abraham v Egyptě již sedm let, zjevil se mu nejsvětější Ananiáš, totiž 
Bůh Otec v lidské podobě, a kromě jiného mu řekl: „Opusť zemi egyptskou a jdi do země 
sálemské, kde ti pak řeknu, co máš dělat.“ A poté, co se Abraham přichystal k odchodu, faraón 
přikázal svým vojákům, aby Abrahama, jeho ženu Sáru a jeho synovce Lota se vším jejich 
majetkem a se všemi jejich služebníky bezpečně a s náležitými poctami doprovodili až na 
hranice Egypta. Abrahamovi bylo tehdy 83 let, když v r. 3267 po stvoření světa opustil Egypt 
po sedmiletém pobytu. 
 
10.2.6 Sv. Augustin o tom píše42 ve svém díle O Boží obci, že když byl Abraham v době hladu 
nucen jít do Egypta43, řekl tam o své ženě, že je to jeho sestra, aniž by lhal. Sára byla totiž nejen 
jeho ženou, ale i jeho poloviční sestrou. O manželství s ní Abraham pomlčel, avšak nezapřel je, 
a tak ochranu manželčiny cti přenechal Bohu a jako člověk se chránil lidských nástrah. Kdyby 
se totiž byl nechránil, jak jen mohl, spíše by Boha pokoušel, než v něho doufal. Nakonec se 
stalo, co Abraham od Boha očekával, neboť faraón si ji vzal za ženu, ale byl zasažen těžkými 
ranami, takže ji vrátil manželovi. Nebyla poskvrněna cizím chtíčem, protože ty těžké rány v tom 
faraónovi zabránily. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

42 De civ. Dei 16,19 
43 Srov. 1M 12,10nn. 
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Liber Genesis XII,10-20 
První kniha Mojžíšova 12,10-20 

 
12,1
0 

Facta est autem fames in terra; descenditque Abram in Aegyptum, ut 
peregrinaretur ibi; 

praevaluerat enim fames in terra. 
Když nastal v zemi hlad, Abraham sestoupil do Egypta, aby tam pobýval jako 

poutník; 
neboť hlad v zemi těžce doléhal. 
ut peregrinaretur ibi = habitare ibi = incolere ibi 
Egypt = eg. Het-ka-ptah = Palác ducha Ptahova = řec. Aigyptos, je zemí 

pohanského boha Ptaha. 
 

12,1
1 

Cumque prope esset ut ingrederetur Aegyptum, dixit Sarai uxori suae: 
Novi quod pulchra sis, mulier, 
Když se blížil k Egyptu, pověděl své manželce Sáraji: 
„Vím, že jsi krásná žena, 
 

12,1
2 

et quod, cum viderint te Aegyptii, dicturi sunt: Uxor ipsius est. 
Et interficient me, et te reservabunt. 
a že Egypťané, když tě uvidí, řeknou si: To je jeho žena. 
A mne zabijí, kdežto tebe si nechají živou. 
Uxor ipsius est = Uxor illius haec est 
interficient = occident; et te = te vero 
 

12,1
3 

Dic ergo, obsecro te, quod soror mea sis, 
ut bene sit mihi propter te, et vivat anima mea ob gratiam tui. 
Říkej tedy, prosím tě, že jsi má sestra, 
abych se  mi pro tebe dobře vedlo a abych tvou zásluhou nepřišel o život.“ 
 

12,1
4 

Cum itaque ingressus esset Abram Aegyptum, viderunt Aegyptii mulierem, 
quod esset pulchra nimis, 
Když tedy přišel Abram do Egypta, viděli Egypťané (jeho) ženu, 
že je velice krásná, 
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Nebo: Factum est autem statim ut intravit Abram in Aegyptum, videntes Aegyptii 
mulierem, 

quia speciosa erat valde, 
12,1
5 

et nuntiaverunt principes Pharaoni, et laudaverunt eam apud illum; 
et sublata est mulier in domum Pharaonis. 
a dvořané to oznámili faraónovi, chválíce ji před ním, 
a tak byla (jeho) žena odvedena do faraónova domu. 
et sublata est… = et introduxerunt / induxerunt eam in domum Pharaonis. 
 

12,1
6 

Abram vero bene usi sunt propter illam; 
fueruntque ei oves et boves et asini et servi et famulae et asinae et cameli. 
Abramovi pak kvůli ní prokázali mnoho dobrého, 
takže dostal ovce a krávy a osly i služebníky a služebnice i oslice a velbloudy. 
Et Abram bene usus est / beneficit / bene egerunt propter eam; 
et fuerunt ei oves et armenta et asini et servi et ancillae et muli / mulae et cameli. 
 

12,1
7 

Flagellavit autem Dominus Pharaonem plagis maximis, et domum ejus 
propter Sarai uxorem Abram. 
Pán však bil převelikými ranami faraóna i jeho dům 
pro Sáraj, manželku Abramovu. 
Adflixit / Quaestionavit autem Deus Pharaonem adflictationibus magnis et 

saevissimis / pessimis… 
 
Převeliké rány mohou označovat neplodnost žen či umírání dětí (srov. 2M 12,29).  
 
 

12,1
8 

Vocavitque Pharao Abram et dixit ei: Quidnam est hoc quod fecisti mihi? 
quare non indicasti quod uxor tua esset? 
I povolal faraón Abrama a řekl mu: „Co jsi mi to učinil? 
Proč jsi mi neoznámil, že to je tvá manželka? 
Vocavit autem Pharao Abram et dixit ei: Quid hoc fecisti mihi? 
quare non adnuntiasti mihi quia uxor tua esset? 
 

12,1
9 

Quam ob causam dixisti esse sororem tuam, ut tollerem eam mihi in uxorem? 
Nunc igitur ecce coniunx tua: accipe eam et vade. 
Proč jsi pravil, že je to tvá sestra, takže jsem se chystal vzít si ji za manželku? 
Nyní tedy hle, tady je tvá manželka: vezmi ji a jdi!“ 
Et quare dixisti mihi quia soror mea est: et ecce accepi / sumpseram eam mihi in 

uxorem. 
Nunc ecce uxor tua ante te: accipe eam et recurre hinc. 
 

12,2
0 

Praecepitque Pharao super Abram viris: 
et deduxerunt eum et uxorem illius et omnia quae habebat. 
Vydal pak faraón o Abramovi rozkaz svým lidem, 
aby ho doprovodili i s manželkou a se vším, co měl. 
Et mandavit Pharao viris pro Abram, 
ut deducerent eum et uxorem ejus et omnia quaecumque erant ei et Loth cum eo. 
 
Příběh manželky vydávané za sestru se objevuje ještě ve 20. a 26. kapitole. 
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10.3 Abrahamův návrat do Kenaánu (1M 13) 
 
10.3.1 Když Abraham se svou ženou Sárou, svým synovcem Lotem, se služebníky a dobytkem, 
jakož i velkým majetkem ve zlatě a stříbře, vystoupil z Egypta do Kenaánu, prošel tou zemí od 
jihu až k městu Lúz, později zvanému Bétel, kde před několika lety rozbil svůj stan a vybudoval 
oltář. Zde vzýval jméno Páně a přinášel zvířecí oběti. Nicméně majetek Abrahamův i majetek 
Lotův se velice zvětšil, takže už nebylo možné, aby oba žili pospolu na jednom místě, protože 
jejich dobytek by neměl dost pastvy. Kromě toho vznikaly spory mezi pastýři, což narušovalo 
vzájemný soulad. Proto řekl44 Abraham Lotovi: „Nechť už nejsou spory mezi mnou a tebou a 
mezi pastýři mými a tvými, vždyť jsme muži bratři. Což není před tebou celá země? Odděl se 
prosím ode mne. Dáš-li se nalevo, dám se napravo, a dáš-li se ty napravo, já se dám 
nalevo.“ Abraham zůstal v Kenaánu, kdežto Lot odešel na východ k Sodomě, kde byla úrodná 

44 1M 13,8-9 
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země s dostatkem vláhy podobná zahradě, avšak její obyvatelé byli tehdy velice hříšní a 
neřestní. Tato oblast pěti měst neboli Pentapole (městský stát sodomský, gomorský, ademský, 
sebójský a belský, totiž sóarský) je dnes pustinou, zaplavenou Mrtvým mořem. V r. 3265 po 
stvoření světa se Lot oženil v Egyptě s hebrejskou ženou, která mu porodila za devět měsíců 
dcery dvojčata. 
  
10.3.2 Poté, co se Lot oddělil, Bůh Otec sestoupil na zem v podobě vznešeného člověka jménem 
Ananiáš a v lidské podobě se zjevil Abrahamovi, jako kdysi Noemovi, a řekl45:  „Pozvedni své 
oči a pohleď s místa, na němž nyní jsi, na sever a na jih, na východ a na západ, neboť všechnu 
tu zemi, kterou vidíš, dám tobě a tvému potomstvu až na věky. A učiním, že tvého 
potomstva bude jako prachu země; může-li kdo z lidí sečíst prach země, pak bude moci také 
spočítat tvé potomstvo. Vstaň a projdi tuto zemi na délku i na šířku, neboť hodlám ti ji dát.“ To 
bylo třetí zaslíbení Boží. V tomto vidění Bůh Otec odhalil Abrahamovi také vznešené tajemství 
nebeských monarchů sálemských, totiž krále Melchisedecha a jeho královny Miriam, a poté mu 
přikázal, aby se usadil v Hebronu. Abraham dal strhnout své stany a odešel se svou ženou Sárou, 
se svými služebníky a se svými stády i s celým svým majetkem do dubového háje Mamre 
v Hebronu a vybudoval tam Bohu oltář. To se stalo v r. 3267 po stvoření světa, když 
Abrahamovi bylo 83 let. 
 
10.3.3 Sv. Augustin o tom píše46 ve svém díle O Boží obci, že když se Abraham vrátil z Egypta 
na místo, odkud byl přišel, odešel od něho jeho synovec Lot do sodomské země, a to po 
dobrém.47 Zbohatli totiž a měli mnoho pastýřů, kteří se navzájem nesnášeli, a proto předešli 
svárům mezi svými čeleděmi, aby z toho nevznikl nějaký spor i mezi nimi. Při pokojném 
narovnání, když se má rozdělit něco z pozemských statků, starší dělí a mladší si vybere. O 
třetím zaslíbení Božím píše48, že i zde je obsaženo zaslíbení, které Abrahama učinilo otcem 
národů, a sice ve slovech, že jeho potomstva bude jako prachu země. Jde o hyperbolu, která 
spočívá v tom, že věc vyslovená má mnohem větší rozsah než věc naznačená. Vždyť počet 
písečných zrnek je nesrovnatelně větší, než jaký může být počet všech lidí od Adama až do 
konce světa, tím spíše než počet Abrahamových potomků nejen z národa izraelského, ale i 
z následovníků jeho víry. Je-li s množstvím zemského písku, pro člověka nesčíslným, 
srovnáván počet jeho tělesných synů, jimiž jsou Izraelité, tím spíše počet jeho synů duchovních, 
jimiž jsou křesťané, a tak se dá tomu rozumět tak, že tu bylo zaslíbeno obojí potomstvo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45 1M 13,14-17 
46 De civ. Dei 16,20 
47 Srov. 1M 13,5-12 
48 De civ. Dei 16,21 
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Liber Genesis XIII,1-18 
První kniha Mojžíšova 13,1-18 

 
13,1 Ascendit ergo Abram de Aegypto ipse et uxor ejus et omnia, quae habebat, 

et Lot cum eo ad australem plagam. 
Vystoupil tedy Abram z Egypta k jihu; on, jeho manželka, všecko, co měl, 
a Lot s ním. 
Ascendit autem Abram ex Aegypto ipse et uxor ejus et omnia quae ejus/illius erant, 
et Lot cum ipso in desertum. 
k jihu; nebo: do Negebu; nebo: do pouště 
 

13,2 Erat autem Abram dives valde in possessione pecorum et argenti et auri. 
Byl Abram velice bohatý a měl stáda a stříbro i zlato. 
Erat autem Abram honestus valde pecoribus et argento et auro. 
 

13,3 Reversusque est per iter, quo venerat, a meridie in Bethel usque ad locum, 
ubi prius fixerat tabernaculum inter Bethel et Hai, 
Vrátil se cestou, kudy byl šel, od jihu směrem k Bételu až na místo, 
kde byl prve postavil stan mezi Bételem a Hajem, 
Et abiit illuc/illo unde venit in desertum usque Bethel ad locum, 
ubi fuerat tabernaculum ejus prius inter Bethel et inter Aggae, 
Bétel (původně Lúz, snad šlo o dvě města v bezprostřední blízkosti) je město ve 

střední Palestině. 
Haj (Zřícenina) bylo město ležící východně od Bételu. 
 

13,4 in loco altaris, quod fecerat prius, et invocavit ibi nomen Domini. 
na místo, kde byl dříve vystavěl oltář. Tam vzýval jméno Páně. 
in loco ubi altare fecerat initio et invocaverat ibi nomen Domini. 
 

13,5 Sed et Lot, qui erat cum Abram, fuerunt greges ovium et armenta et tabernacula, 
Také však Lot, jenž byl s Abramem, měl stáda bravu, skotu a hojnost stanů, 
Et Loth, qui comitabatur/ambulabat cum Abram 
et erant ei pecora et jumenta /  boves et oves et tabernacula, 
 

13,6 nec poterat eos capere terra, ut habitarent simul; 
erat quippe substantia eorum multa, et nequibant habitare communiter. 
že jich nemohla země pojmout, aby mohli pospolu sídlit; 
byl totiž jejich majetek značně velký a nemohli společně bydlit. 
et non capiebat illos terra ut simul commorarentur, 
quia erat eis magna substantia et non poterant habitare simul. 
společně; nebo: pohromadě 
 

 
13,7 

Unde et facta est rixa inter pastores gregum Abram et Lot. 
Eo autem tempore Chananaeus et Pherezaeus habitabant in terra illa. 
Proto též vznikl svár mezi pastýři stád Abramových a Lotových. 
Kromě toho sídlili toho času v oné zemi Kenaánci a Ferezejci. 
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Et facta est rixa medium pastorum pecorum/jumentorum/gregum Abram et pastorum 
Loth. 

Chananaei autem et Ferezaei tunc inhabitabant terram illam. 
 

13,8 Dixit ergo Abram ad Lot: Ne, quaeso, sit jurgium inter me et te 
et inter pastores meos et pastores tuos; fratres enim sumus. 
Řekl tedy Abram Lotovi: „Prosím, ať není sváru mezi mnou a tebou, 
mezi pastýři mým a tvými, vždyť jsme bratři! 
Dixit autem Abram ad Loth: Non sit rixa inter me et te 
et inter pastores meos et tuos, quia viri fratres sumus. 
 

13,9 Ecce universa terra coram te est: recede a me, obsecro: 
si ad sinistram ieris, ego dexteram tenebo; si tu dexteram elegeris, ego ad 

sinistram pergam. 
Hle, celá země je volná před tebou; odděl se prosím ode mne; 
půjdeš-li nalevo, já si podržím pravou stranu; vybereš-li si ty stranu pravou, půjdu já 

nalevo.“ 
Ecce omnis/tota terra ante te est: discede a me, obsecro. 
si tu in sinistram, ego in dextram; aut si tu in dextram, ego in sinistram. 
 
Podle zásady Firmior dividat, infirmior eligat = Silnější ať rozdělí, slabší ať si vybere. 
Lot vidí jen omezené území, Abraham se rozhlíží po celém širém okolí; 
Lot si volí sám podle prvního dojmu, Abraham přijímá, co mu přiděluje Bůh, 
a tím se zříká vlastní volby a otvírá se Božímu daru. 
Abrahamův pohled na zpustošenou krajinu (19,28) kontrastuje s Lotovým pohledem 

na její úrodnost. 
 

13,1
0 

Elevatis itaque Lot oculis, vidit omnem circa regionem Jordanis, quae universa 
irrigabatur, 

antequam subverteret Dominus Sodomam et Gomorrham, 
sicut paradisus Domini et sicut Aegyptus venientibus in Ségor. 
Tu Lot pozvedl oči a viděl, že celá krajina jordánská jako ráj Páně nebo jako Egypt 
je kolem dokola zavlažována až po Ségor. Tehdy ještě nebyl Pán vyvrátil Sodomu a 

Gomorru. 
Et adlevans Loth oculos suos et circumspexit omnem regionem Jordanis, quia 

omnis/tota inrigabatur, 
priusquam everteret/deleret Deus Sodomam et Gomorrham, 
sicut paradisus Dei et sicut terra Aegypti usquequo/usquedum veniatur/venias in 

Zogora. 
 
Ségor (Sóar; tj. Maličký), jedno z nejstarších pěti měst v rovině u Mrtvého moře 

(Sodoma, dnes snad 
Džebel Usdum; Gomorra, Adama, Seboim), jehož původní jméno bylo Béla. Lot 

prchající ze Sodomy 
si je vyprosil za útočiště  (1M 19,20-30), bylo viditelné až s hory Nébo (5M 34,3), 

trvalo i za časů 
Isaiášových (Iz 15,5) a Jeremiášových (Jr 48,34); v době makkabejské patřilo 

k arabskému království, 
jehož hlavním městem byla Petra. Podle Josefa Flavia stálo u jižního cípu Mrtvého 

moře. Někteří je 
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hledají u rozvalin el-Kerjé na cestě z Elatu z Jeruzaléma. 
Mrtvé moře je dnes dlouhé 60 km a široké 17 km. Je tmavé a leží v hluboké kotlině, 
jeho žlutě zabarvené vody jsou natolik slané a hořké, že v nich nemůže žít žádné 

zvíře; 
samotný vzduch je prosycen slanou hořkostí. Moře obklopují kamenité břehy, místy 

hodně vysoké, 
které jsou skoro bez rostlinstva. 
Sodoma = (Jejich) tajná rada (sód + óm), Tajemství; 
město těch, kdo se radí proti Bohu (srov. Ž 2,1) i proti jeho poslům (1M 19,5-11) 
Gomorra = Strach či Postrach lidu (lat. Populi timor) 
Adama (Adma) = Země, Hlína, Půda 
Seboim (Sebóím) = Hyeny 
 
Zahrada (hebr. gan) zavlažováná podzemními vodami (hebr. ed) má trvalou vegetaci 
a není odkázána na déšť jako pole (hebr. cádé), na něž občas prší, jak Bůh dá,   
nebo dokonce jako poušť (hebr. midbar), která je trvale vyprahlá, 
a proto se zde naznačuje jistá nezávislost na Bohu a touha po ní. 
Lot se tedy přiblížil Sodomě nejen vnějšně, ale do jisté míry i vnitřně. 
Zahrada v Edenu znamenala také jistotu a bezpečí, ale zároveň zaručovala i blízkost 

Boží. 
 

13,1
1 

Elegitque sibi Lot regionem circa Jordanem, et recessit ab oriente; 
divisique sunt alterutrum a fratre suo. 
Tuto krajinu okolo Jordánu si Lot zvolil a ustoupil na východ; 
a tak se oddělili tito bratři od sebe. 
regionem = omnem regionem; et recessit ab oriente = et tollens/elevavit ab oriente 
divisique… = discesserunt/segregaverunt se unusquisque a fratre suo 
 

13,1
2 

Abram habitavit in terra Chanaan; 
Lot vero moratus est in oppidis, que erant circa Jordanem, et habitavit in 

Sodomis. 
Kdežto Abram sídlil v zemi Kenaán, 
Lot obýval ve městech v okolí Jordánu a přebýval i v Sodomě. 
Abram autem permansit in terra Chanaan; 
et Loth moratus est in civitate regionis illius et inhabitavit in Sodomis. 

13,1
3 

Homines autem sodomitae pessimi erant et peccatores coram Domino nimis. 
Lidé sodomští pak byli velice zlí a velicí hříšníci před Pánem. 
Et homines autem Sodomitae maligni/saevi erant 
et peccatores in conspectu Dei erant valde/vehementer. 
 

13,1
4 

Dixitque Dominus ad Abram, postquam divisus est ab eo Lot: 
Leva oculos tuos et vide a loco, in quo nunc es, 
ad aquilonem et meridiem, ad orientem et occidentem. 
I řekl Pán k Abramovi, když se byl Lot od něho odloučil: 
„Pozvedni své oči a pohleď s místa, na němž nyní jsi, 
na sever a na jih, na východ a na západ. 
divisus est ab eo Lot = recessit ab illo Loth 
leva… = respice/aspice sursum oculis tuis et vide de/ex hoc loco, ubi nunc tu stas, 
ad septentrionem et ad meridianum, ad orientem et occidentem, 
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13,1
5 

Omnem terram, quam conspicis, tibi dabo et semini tuo usque in sempiternum. 
Všechnu tu zemi, kterou vidíš, dám tobě a tvému potomstvu až na 

věky.
  

quoniam/quia omnem terram hanc, quam tu aspicis/vides, tibi dabo eam/illam et 
semini tuo 

usque in aeternum. 
 

13,1
6 

Faciamque semen tuum sicut pulverem terrae: 
si quis potest hominum numerare pulverem terrae, semen quoque tuum 

numerare poterit. 
A učiním, že tvého potomstva bude jako prachu země; 
může-li kdo z lidí sečíst prach země, pak bude moci také spočítat tvé potomstvo. 
Et faciam semen tuum tamquam harenam maris/terrae: 
si aliquis potest enumerare/dinumerare harenam maris/terrae, ita et semen tuum 

dinumerabitur. 
 

13,1
7 

Surge et perambula terram in longitudine et in latitudine sua; quia tibi daturus 
sum eam. 

Vstaň a projdi tuto zemi na délku i na šířku, neboť hodlám ti ji dát.“ 
Surge et ingredere terram in longitudine(m) ejus et in latitudine(m) ejus, 
quoniam/quia tibi dabo illam et semini tuo in aeternum. 
 

13,1
8 

Movens igitur tabernaculum suum Abram, venit et habitavit juxta convallem 
Mambre, 

quae est in Hebron, aedificavitque ibi altare Domino. 
Posunuje tedy své stany, Abram se ubíral, až se usadil vedle údolí Mamre, 
které je v Hebronu; také tam vystavěl Pánu oltář. 
Veniens (in)habitavit juxta quercum Mambre 
in Hebron et aedificavit ibi altare Domino. 
Údolí Mamre (Mambre) bylo údolí blízko od Hebronu, kde rostly posvátné duby, 
podobně jako v údolí Móre. Šlo tedy o doubravu. Tam Abraham vystavěl již třetí 

oltář. 
Je možné, že název Mamre souvisí s hebr. m-r-´= žírný, úrodný. 
Město Hebron leží asi 40 km jižně od Jeruzaléma. Název znamená spojený či 

sdružený, 
anebo může být odvozeno od hebr. číslovy ´arba´ = čtyři, což by pak znamenalo 

křižovatku čtyř cest. 
Arabsky se město jmenuje al-Chalíl, což znamená Přítel (Boží), tj. Abraham. 
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10.4 Sálemští vládcové Melchisedech a Maria, 
útok východních králů na území Pentapole 

a Melchisedechovo požehnání Abrahamovi (1M 14) 
 

10.4.1 Královská vláda vznešených monarchů Melchisedecha a Marie (Miriam), vládců 
sálemských, nejčistších panenských manželů, začala v r. 3260 po stvoření světa, když Abraham 
sestoupil do Egypta, a trvala po dobu devíti let až do r. 3269 po stvoření světa. Velekněz 
Melchisedech, král Sálemu, to je dnešního Jeruzaléma, to byla duše Ježíšova v lidské podobě, 
a Maria, královna Sálemu, to byla duše Mariina v lidské podobě. Území sálemského království 
se rozkládalo na rozsáhlém území Kenaánu: od severu včetně dnešního Libanonu až k jihu 
včetně dnešního Sínajského poloostrova; od západu včetně středomořského pobřeží až 
k východu k řece Eufratu. Hlavním městem sálemského království byl Sálem, to je dnešní 
Jeruzalém. 
 
10.4.2 V r. 3260 po stvoření světa se duše Ježíšova i duše Mariina zjevily obyvatelům tohoto 
rozsáhlého území Kenaánu, aby splnily své královské poslání v Sálemu, třebaže většina těchto 
obyvatel byli pohané. Téhož roku bylo prvním činem Melchisedechovým vybudování nového 
chrámu na území dnešního Jeruzaléma ve třech dnech jako náhrady za druhý chrám Heberův, 
který zničila pohroma během tří dnů temnoty. Po třech dnech zázračného vybudování chrámu 
následovaly tři týdny úplné přeměny celé země, která byla očištěna, zúrodněna a zkrášlena. 
Učíme, že do 25. dne jejich vlády se celé území Kenaánu proměnilo v pravý ráj. Tajemná 
přítomnost krále Melchisedecha a královny Marie a jejich zázračná moc vyvolávaly vznešenou 
přitažlivost, nejvyšší vážnost a posvátnou bázeň. Oba konali mezi lidem veliký apoštolát a 
obraceli ty, kdo přijali slova jejich svatého učení, k novému životu. Mnozí kenaánští obyvatelé 
se podrobili jejich královské vládě, avšak bylo zde i mnoho obyvatel, zvláště těch nejhříšnějších, 
kteří jim odmítli poslušnost a opustili území jejich království, kde už nebyla možná 
modloslužba ani život podle pohanských zvyklostí. 
 
10.4.3 Po uplynutí prvních 25 dní jejich vlády dostala jistá důležitá místa na území jejich 
království jiná jména: Galilejské jezero se nazývalo Melchisedechovo jezero, řeka Jordán 
dostala název Řeka života, hora Tábor se stala horou nejsvětější Trojice (Ananiáše, 
Melchisedecha a Malachiáše), hora Blahoslavenství se nazývala Melchisedechovou horou, hora 
Karmel horou Malachiášovou a hora Sínaj horou Ananiášovou. 
 
10.4.4 Mimo území sálemského království se nacházelo Mariino jezero (dnešní Mrtvé moře). 
Všichni králové Pentapole (oblasti pěti měst, kterou tvořily městský stát sodomský, gomorský, 
ademský, sebójský a belský, totiž sóarský) odváděli sálemskému králi Melchisedechovi 
dobrovolné poplatky na znamení vděčnosti za jeho dovolení, aby nadále vládli ve svých 
městech v pokoji. Ačkoli měli určitou autonomii, přece jen byli podřízeni jeho svrchované 
vládě, protože území jejich měst leželo na území kenaánském. Kromě toho byli vazaly čtyř 
mocných králů východních zemí, jimž odváděli nedobrovolné poplatky, a ti je napadli hned na 
konci Melchisedechovy vlády, který bránil jejich tvrdšímu ujařmení. 
 
10.4.5 Ke cti své nejmilovanější manželky, královny Marie, velekněz a král Melchisedech dal 
její jméno jezeru neobyčejně čistému s křišťálovou vodou a hojným množstvím ryb, 
obklopenému hustými zelenými lesy, které svou krásou převyšovalo jiné části rajského 
království. V severní části jezera, tj. v okolí města Jericha, žilo mnoho mužů i žen svatým 
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životem v modlitbě a rozjímání pod vedením královny Marie. Tři měsíce před koncem 
devítileté vlády nejsvětějšího královského páru Melchisedecha a Marie se začala mezi obyvateli 
jejich království šířit mravní zkáza, a to nejvíce na jih od Mariina jezera, protože králové a 
jejich poddaní, kteří si na počátku osvojili ctnost, se pozvolna stávali nedbalými vlivem 
příjemných podmínek, jaké jim skýtaly úrodná země a mírné podnebí. Nevyužili toho k tomu, 
aby lépe sloužili Bohu. 
 
10.4.6 V r. 3269 po stvoření světa se stalo, že čtyři mocní králové východních zemí (šineárský 
král Amráfel, elasarský král Arjók, élamský král Kedorlaómer a král Tideál) vytáhli do boje 
proti pěti králům na území Pentapole (sodomský král Bér, gomorský král Birš, ademský král 
Šineáb, sebójský král Šemeber a belský čili sóarský král neznámého jména). Obě spojenecká 
vojska na sebe zaútočila v údolí Siddímu (to znamená údolí lesů) blízko jezera. Jakmile začal 
být výsledek boje pro Pentapoli nepříznivý, sodomský král i gomorský král se dali na útěk a 
zbytek vojska s nimi. Oni sami i mnoho jejich vojáků se propadli do asfaltových studní. Ti, 
kteří se zachránili, utekli do hor. Vítězové vyplenili města a vzali do zajetí všechny muže, které 
našli, a s nimi zajali ženy i děti a služebníky a pobrali také všechen majetek. Zajali také 
Abrahamova synovce Lota s jeho rodinou a pobrali jeho majetek. 
 
10.4.7 Avšak jeden z uprchlíků přišel k Abrahamovi, který žil v údolí Mambre v Hebronu, a 
oznámil mu, co se stalo. Když Abraham uslyšel, že jeho synovec Lot byl zajat, vybral si ze 
svých služebníků 318 mužů, kteří uměli obratně zacházet se zbraní, a pronásledoval nájezdníky 
do severní části Kenaánu a porazil je, a tak osvobodil svého synovce Lota s jeho rodinou i 
majetkem a též ženy a několik mužů z jeho města. 
10.4.8 Po porážce krále Kedorlaómera a ostatních tří králů, kteří byli jeho spojenci, v r. 3269 
po stvoření světa Abraham předstoupil před krále Melchisedecha a královnu Marii jako vítězný 
vojevůdce, aby jim obětoval své vítězství a vstoupil do jejich služeb; také sodomský král přišel, 
aby jim odvedl dobrovolné poplatky. Setkání obou vznešených monarchů s Abrahamem se 
událo v údolí Šáve, což je údolí králů, dnes údolí Josafat u Jeruzaléma. Král Melchisedech 
jakožto velekněz Boha nejvyššího přinesl děkovnou oběť chleba a vína a požehnal Abrahamovi 
slovy: „Požehnán buď Abram od Boha nejvyššího, jenž stvořil nebe i zemi; a požehnán buď 
Bůh nejvyšší, jenž vydal tvé nepřátele do tvých rukou“ (1M 14,19-20). Abraham dal 
Melchisedechovi desátky z veškeré kořisti, jíž se zmocnil na čtyřech nájezdných králích. Sv. 
Augustin uvádí 49  ve svém díle O Boží obci, že mnoho významného je napsáno o 
Melchisedechovi v listě Židům, neboť knězem na věky podle řádu Melchisedechova je 
Kristus50; není knězem podle řádu Áronova, který měl být zrušen v záři těch věcí, jež byly 
nastíněny náznaky. Učíme, že během oběti chleba a vína Melchisedech udělil Abrahamovi 
plnost kněžství,  a to vzkládáním rukou a slovy: „Ty jsi kněz na věky podle řádu 
Melchisedechova.“ Abraham se pak stal skutečným a pravým knězem, jakými jsou kněží 
Nového zákona, i když jeho kněžství bylo nižšího stupně a podobalo se kněžství eliánskému, 
jehož obětinami nebyla zvířata jako předobraz krvavé oběti Kristovy na kříži, nýbrž chléb a 
víno jako předobraz nekrvavé oběti Kristovy na oltářích. Melchisedech pak v přítomnosti 
mnoha svých poddaných pomazal Abrahama na krále a ustanovil jej vládcem rozsáhlého území 
včetně Sálemu. To se stalo v r. 3269 po stvoření světa, když Abrahamovi bylo 85 let. Tím, že 
byl Abraham jmenován nástupcem trůnu, nebeští monarchové v lidské podobě pak ukončili 
svou vládu, která trvala 9 let, a také jejich pozemské poslání skončilo, oni sami zmizeli, aniž 
by to bylo divné jejich věrných poddaným, neboť ti je vždycky pokládali za nebeské monarchy. 
 

49 De civ. Dei 16,22 
50 Ž 110,4 
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10.4.9 Někdy si klademe otázku, proč se objevuje Melchisedech uprostřed setkání mezi 
Abrahamem a sodomským králem (1M 14,17-21)? Setkání Abrahama a sodomského krále (1M 
14,17-21) je přerušeno třemi verši (1M 14,18-20) o Melchisedechovi, králi Jeruzaléma, Města 
míru a Města spravedlnosti (srov. Iz 1,26). Proč je přerušeno? Abraham zachránil nevinného 
zajatce Lota, kterého jako strýc adoptoval, a s ním celý úrodný půlměsíc: král sodomský to bere 
jako vojenskou záležitost: ty si vezmi kořist, já si beru osvobozené zajatce; kdežto král 
šalemský to bere jako zázrak Boží a děkuje Bohu za toto úžasné vítězství. Mnoho lidí 
agnosticky tvrdí, že kdyby zažili zázrak, začali by věřit v Boha. Jsou zázraky vzácným úkazem 
nebo nás doprovázejí neustále? To záleží na přístupu, zázrak jako krása spočívá v očích toho, 
kdo se dívá. Věřící rozpozná zázrak, nevěřící nerozpozná. Zázraky a divy a neustálá dobrodiní 
jsou s námi každý den, večer i ráno i v poledne (srov. hebrejskou denní modlibu pod názvem 
amida, která zní: „Tobě budeme děkovat a o tvé chvále rozprávět za naše životy, vložené do 
tvých rukou, a za své duše tobě svěřené, a za tvé zázraky, které jsou s námi každý den, a za tvé 
divy a za tvá neustálá dobrodiní večer, ráno a v poledne“ ). Zázraky jsou s námi každý den, ale 
člověk musí být věřící, aby zázrak rozpoznal! Stejně jako krásu. 
 
10.4.10 Pro Abrahama nemají hodnotu pozemské statky, touží po potomkovi (1M 15,2). 
Odměnu sodomského krále s odporem odmítl (1M 14,22). Boha oslovuje jako Pane Bože, čímž 
říká Pane spravedlivý, dopřej mi svého milosrdenství. Bál se, že by hříšnost, byť by šlo o hřích 
nevědomý, mohla porušit platnost Božího slibu o potomstvu (1M 12,7). Boží ochrana totiž 
odpovídá stupni dokonalosti člověka. Bůh vyvedl Abrahama ven (srov. 1M 15,4-5), to znamená. 
ven z jeho osudu, neboť Izrael se má ocitnout ve vyšší rovině než čistě hmotné a pozemské a 
jeho osud má být především duchovní. Na běh lidského osudu má vliv:  návrat k Bohu, pokání 
(hebr. tšuva, úcta k Bohu, modlitba (tfila) a konání dobrých skutků, dobročinnost (cdaka). 
 
10.4.11 Poté, co byl patriarcha Abraham pomazán na krále, usadil se ve městě Sálemu a zůstal 
tam po dobu 14 let, aby vládl. Abrahamovo královské území zahrnovalo po dobu jeho vlády 
všechno území Sálemu z časů Melchisedechových včetně území dnešní Sýrie, které Abraham 
dobyl mečem během své vítězné výpravy proti nájezdným králům pod velením 
Chedorlaómerovým. Abrahamovu kněžskou, královskou a patriarchální moc uznávali všichni 
obyvatelé jeho království. 
 
10.4.12 Učíme, že Abraham poté, co přijal kněžství podle řádu Melchisedechova s jeho vnějším 
i vnitřním charakterem, už nikdy nepřinášel sám Bohu zvířecí oběti, nýbrž jen oběť chleba a 
vína. 
 
 
 
 
 
 
  

Liber Genesis XIV,1-24 
První kniha Mojžíšova 14,1-24 

 
14,1 Factum est autem in illo tempore, ut Amraphel rex Sennaar et Arioch rex Ponti 

et Chodorlahomor rex Elamitarum et Thadal rex gentium 
V těch dnech Amráfel, král šineárský, Arióch, král ellasarský, 
Chodorlahómor, král elamský, a Thádal, král národů, 
Factum est autem in regno Amarfal regis Sennar… 
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Amráfel = Řekl (bůh): ať padne! (Amurru – apla) = lat. dixit ut caderet 
Připomíná akkadské jméno Amur-pí-el = Viděl jsem ústa boha. 
Arioch = Eri-Aku (služebník boha měsíce; Aku = Sin) 
král pontský = král ellasarský 
Ellasar je snad Larsa, dnes Tell al-Senkereh v Iráku, asi 25 km V od Uruku. 
Podle jiných výkladů Al-Asur, ale to není pravděpodobné. 
Lat. Declensio Dei = Odklonění Boží. 
Hebr. Strom odchýlení (terebint, dub + odchýlit se) či Nakloněný strom. 
Chodorlahómor = Kedorlaómer (služebník bohyně Lagamar) 
Thádal = Tideál = Tid-gala (snad jde o jméno chetitského původu) 
král národů (gojim) = snad král Gutí, tj. Guteů či Gutejců, kočovného národa 
přebývajícího v horách na východ od Mezopotámie (pohoří Zagros?), zhruba mezi 

Babylónií a Médií 
 

14,2 inirent bellum contra Bara regem Sodomorum et contra Bersa regem 
Gomorrhae 

et contra Sennaab regem Adamae et contra Semeber regem Seboim 
contraque regem Balae: ipsa est Segor. 
zvedli válku proti Bérovi, králi sodomskému, proti Bersovi, králi gomorrskému, 
proti Senábovi, králi adamskému, proti Semeberovi, králi seboimskému, 
a proti králi (města) Bély, což je Segor. 
Bara = Béra (snad jde o zkrácený tvar od slova beéra = studna) 
Sodoma (Tajemná) 
Bersa = Birša (snad Syn potěšení) 
Gomorra (Násilná, latinsky Timor populi = Postrach lidí; nebo Chamru = posvátný 

okrsek /Adadův/) 
Sennaab = Senáb = Šineáb (Sin-abum (bůh Sín je /můj/ otec) nebo Otec zubu, tj. 

kultického trojzubce) 
Adma (Hlína) 
Semeber = Šemeber (snad Pustošitel) 
Seboim (Sebóím) = Hyeny 
Bala = Béla (lat. Devorans = pohlcující nebo Absorptio, id est Victor = Pohlcení 

/nepřátel/, tj. Vítěz) 
Segor = Sóar (Malá, Mladá) 
 

14,3 Omnes hi convenerunt in vallem silvestrem, quae nunc est mare salis. 
Ti všichni sešli se v údolí Siddím, které je nyní Solným mořem. 
Omnes hi consenserunt apud vallem salsam/salinarum, hoc est mare salis. 
 

14,4 Duodecim enim annis servierant Chodorlahomor, 
et tertiodecimo anno recesserunt ab eo. 
Když totiž dvanáct let byli sloužili Chodorlahómorovi, 
třináctého roku však od něho odpadli; 
Chodorlahomor = Godollogomor 
 

14,5 Igitur quartodecimo anno venit Chodorlahomor et reges qui erant cum eo; 
percusseruntque Raphaim in Astaroth Carnaim et Zuzim cum eis et Emim in 

Save Cariathaim 
čtrnáctého roku Chodorlahómor a králové, kteří byli s ním (spolčeni), vytáhli do pole 
a porazili Refájce v Aštarót-karnajimu, s nimi Zuzejce, Emejce v Kirjátajimu 
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percusseruntque Raphaim = conciderunt gigantes 
et Zuzim cum eis = et gentes fortes simul cum eis 
Emim in Save Cariathaim = Ommaeos in Sauhe civitate 
Rafaovci = Refájci (Uzdravovači) 
Astarot-Karnaim = Aštarót-karnajim (Dvourohá, tj. bohyně Aštarót s rohy, lat. Urbs 

Astartes bicornis) 
Zuzovci = Zuzejci (Ti, kdo působí zmatek) 
Emovci = Emejci (Děsiví, lat. Terribiles) 
Save-Kariataim = Kirjátajim (Dvojměstí, lat. Urbs gemina), asi 25 km JV od Jericha v 

Zajordání 
 

14,6 et Chorraeos in montibus Seir usque ad campestria Pharan, quae est in 
solitudine. 

a Churrejce v (jejich) horách Seírských až k pláním Páranu, který je na poušti. 
et Correos qui in montibus Seir… 
pláně Faranu = El-páran 
Chorrejci = Churrijci (Obyvatelé jeskyní, lat. Troglodytes, Cavernarii) 
Seír = Kozí (pohoří) 
Fáran = Páran (Místo s listnatými stromy; snad území na Sínajském poloostrově 

kolem oázy Férán) 
 

14,7 Reversique sunt et venerunt ad fontem Misphat: ipsa est Cades; 
et percusserunt omnem regionem Amalecitarum et Amorrhaeum, 
qui habitabat in Asason Thamar. 
Obrátivše se pak přišli k pramenu Mišpátu, což je Kádeš, 
a pobili celé území Amalečanů a Amorrejských, kteří bydlili v Chasesón-támaru. 
Et revertentes/regressi venerunt ad fontem judicii, hic/haec est Cades; et interfecerunt 

omnes principes 
Amalec et Amorrhaeos, qui habitabant in Sasanthem. 
pramen Misfat = Én-mišpát (Pramen soudu) 
Kades = Kádeš (Svatyně, lat. Sanctus locus), snad dnešní oáza Ain Qudeirat = Kádeš-

Barnea 
v dnešním Egyptě asi 80 km JZ od Beeršeby 
Amalečané = Amálekovci 
Amorrhejští = Emorejci 
Asason-Tamar = Chasesón-támar (Vykácené /datlové/ palmy; 
lat. Copiosa succisio palmae; srov. akkad. Chissu = hromada křemene 
 

14,8 Et egressi sunt rex Sodomorum et rex Gomorrhae rexque Adamae et rex Seboim 
necnon et rex Balae, quae est Segor; et direxerunt aciem contra eos (ad bellum) 

in valle silvestri; 
Vytáhl tedy král sodomský, král gomorrský, král adamský, král seboimský, 
jakož i král Bály, což je Segor, a sešikovali se (k válce) proti nim v údolí Siddím, 
 

14,9 scilicet adversus Chodorlahomor regem Elamitarum et Thadal regem gentium 
et Amraphel regem Sennaar et Arioch regem Ponti: 
quattuor reges adversus quinque. 
totiž proti Chodorlahómorovi, králi elamskému, proti Thádalovi, králi národů, 
proti Amráfelovi, králi šineárskému, a proti Arióchovi, králi ellasarskému, 
čtyři králové (stáli) proti pěti. 
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král pontský = král ellasarský 
Chodorlahómor = Kedorlaómer 
Thadál = Tideál 
 

14,1
0 

Valiis autem silvestris habebat puteos multos bituminis. 
Itaque rex Sodomorum et rex Gomorrhae terga verterunt cecideruntque ibi; 
et qui remanserant fugerunt ad montem. 
Mělo pak údolí Siddím mnoho asfaltových pramenů. 
Král sodomský a král gomorrský davše se na útěk padli tam; 
ostatní, kteří zůstali (naživu), utekli do hor. 
Siddím = Zlí duchové (údolí zlých duchů) 
 

14,1
1 

Tulerunt autem omnem substantiam Sodomorum et Gomorrhae 
et universa, quae ad cibum pertinent, et abierunt; 
Pobravše pak všechen majetek Sodomských a Gomorrských 
i všechny potraviny, odtáhli; 
Et ceperunt omnem equitatum Sodomorum et Gomorrhae… 
 

14,1
2 

necnon et Lot et substantiam ejus, filium fratris Abram qui habitabat in 
Sodomis. 

vzali též Lota, syna bratra Abramova, jenž v Sodomě sídlil, a jeho majetek, a odtáhli. 
ceperunt autem etiam Loth filium fratris Abrahae, qui habitabat in Sodomis, et 

discesserunt… 
 

14,1
3 

Et ecce unus, qui evaserat, nuntiavit Abram hebraeo, 
qui habitabat in convalle Mambre amorrhaei fratris Eschol et fratris Aner; 
hi enim pepigerant foedus cum Abram. 
Tu hle, jeden, jenž byl unikl, zvěstoval to Hebreji Abramovi, 
jenž sídlil v údolí Amorrejce Mamreho, bratra Eschólova a bratra Anérova, 
ti totiž byli uzavřeli s Abramem smlouvu. 
Adveniens autem unus eorum qui evaserunt quidam nuntiavit Abram 

transitori/transfluviali, 
Ipsem autem habitabat ad quercum Mambre Amorraei fratris Excol et fratris Aunan; 
qui erant conjurati Abram. 
Slovo Hebrej se zde objevuje poprvé, poukazuje na syny Heberovy, jinak Aramejec 

(srov. 5M 26,5). 
Mambre = Mamre (Ukazovadlo) 
Eschól = Eškól (Hrozen) 
Anér (Vyhnanec, lat. Exul; anebo Mladík) 
 

14,1
4 

Quod cum audisset Abram, captum videlicet Lot fratrem suum, 
numeravit expeditos vernaculos suos trecentos decem et octo, et persecutus est 

usque Dan. 
Když Abram uslyšel, že jeho bratr Lot je zajat, 
shromáždil tři sta osmnácte svých ozbrojenců, domorodých to služebníků, a hnal se až 

k Danu. 
Cum autem audisset Abram quia captivus ductus est Lot frater suus, 
numeravit domesticos suos / servulos suos vernaculos… 
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14,1
5 

Et, divisis sociis, irruit super eos nocte; 
percussitque eos, et persecutus est eos usque Hoba, quae est ad laevam Damasci, 
Rozděliv své spojence přepadl nepřátele v noci; 
porazil je a pronásledoval až do Chóby, jež leží na sever od Damašku. 
Hoba… = Chóba, quae est ad dextram Damasci 
rozděliv = rozestaviv 
Chóba (Úkryt, lat. Latibulum, eg. Abum = Území rákosu), snad jde o město blízko 

Damašku 
 
Abrahamův útok v noci připomíná boj Gedeonův (Sd 9,9-25). 
 

14,1
6 

reduxitque omnem substantiam et Lot fratrem suum cum substantia illius, 
mulieres quoque et populum. 
A přivedl zpět všechen majetek i svého bratra Lota s jeho majetkem, 
jakož i ženy a služebný lid. 
Et reduxit omnem equitatum Sodomorum et Loth fratrem suum revocavit et 

substantiam. 
 

14,1
7 

Egressus est autem rex Sodomorum in occursum ejus, 
postquam reversus est a caede Chodorlahomor et regum, qui cum eo erant, 
in valle Save, quae est vallis regis. 
Když se vracel z vítězné bitvy nad Chodorlahómorem a nad králi, kteří byli s ním, 
vyšel mu vstříc král sodomský 
do údolí Šáve, což je údolí královské. 
Exivit autem rex Sodomorum in obviam Abrae, 
postquam regressus est ab illo Codorlamor rege et regum, qui fuerunt cum eo, 
in Caldad Siud / Caldafium Salae in campo regum. 
Abrahae = gen. sg. od slova Abraham, Abrae = gen. sg. od slova Abram 
kteří s ním byli = kteří stáli na jeho straně 
Sáve = Šáve (Planina, akkad. Sawúm = Nezemě, Pazemě); 
proti Šálemu stojí údolí Šáve, tj. údolí planiny či marnosti, spjaté s králem 

sodomským; 
stojí tu proti sobě dva králové, jeden nese oběť chleba a vína a požehnání, druhý si 

nárokuje duše. 
 
 
 

14,1
8 

At vero Melchisedech rex Salem proferens panem et vinum, erat enim sacerdos 
Dei altissimi, 

Melchisedech, král Salemu, pak přinesl (v oběť) chléb a víno, byl totiž knězem Boha 
Nejvyššího, 

Et Melchisdech rex Salem protulit/obtulit panes et vinum, fuit autem sacerdos Dei 
summi/excelsi, 

podal (v oběť) = přinesl v oběť 
 
Melchisedech (Malkísedek) = Můj král je spravedlnost, Král spravedlnosti, sr. Joz 

10,1 (Adonísedech); 
také srov. Šalem (Město pokoje) =  Jeruzalém jako Město spravedlnosti (Iz 1,26) 
Je uveden bez otce, bez matky (srov. Žd 7,3). 
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14,1
9 

benedixit ei et ait: Benedictus Abram Deo excelso, qui creavit caelum et terram, 
požehnal mu a pravil: „Požehnán buď Abram od Boha Nejvyššího, jenž stvořil nebe i 

zemi; 
et benedixit Abram (/eum, illi, ei/) dicens: Benedictus erit Abram (a) Deo 

summo/excelso, qui fecit… 
Bůh Nejvyšší = Él-eljón (srov. 1M 14,18) 
 

14,2
0 

et benedictus Deus excelsus, quo protegente, hostes in manibus tuis sunt. 
Et dedit ei decimas ex omnibus. 
a požehnán buď Bůh Nejvyšší, jenž vydal (tvé) nepřátele do tvých rukou.“ 
I dal mu (Abram) ze všeho desátek. 
et benedictus est Deus summus/excelsus qui tradidit inimocos tuos/suos/ejus in 

manibus tuis/ejus. 
Et dedit ei decimam ab omnibus suis. 
 
První zmínka o desátku (srov. Tob 1,6-8; Jud 11,13; Sir 35,8; 1Mak 10,31; 11,35). 
V novozákonní době se objevuje desátek v Didaché (13,3) ve formě prvotin, 
avšak důraz je položen spíše na almužnu (1,6). 
 
Setkání Abrahama a sodomského krále (1M 14,17-21) je přerušeno třemi verši (1M 
14,18-20) 
o Melchisedechovi. Proč je přerušeno? Vítězství bere sodomský král jako vojenskou 
záležitosti 
(ty si vezmi kořist, já osvobozené zajatce), kdežto Melchisedech děkuje Bohu za 
vítězství, 
které považuje za zázračný čin Boží. 
 

14,2
1 

Dixit autem rex Sodomorum ad Abram: Da mihi animas, cetera tolle tibi. 
Tu řekl král sodomský Abramovi: „Dej mi (služebný) lid, ostatek si vezmi.“ 
Et dixit rex Sodomorum ad Abram: Da mihi homines, equos autem sume tibi. 
 

14,2
2 

Qui respondit ei: Levo manum meam ad Dominum Deum excelsum, possessorem 
caeli et terrae, 

On mu odpověděl: „Pozvedám svou ruku k Pánu, Bohu Nejvyššímu, jemuž patří nebe 
i země, 

Et dixit Abram ad regem Sodomorum: Extendo/Extendam manum meam 
ad Dominum Deum summum / excelsum… 
 

14,2
3 

quod a filo subteminis usque ad corrigiam caligae non accipiam ex omnibus quae 
tua sunt, 

ne dicas: Ego ditavi Abram, 
že ani nitku ze šatu, ani řemínek z obuvi ze všeho tvého majetku nevezmu, 
abys nemohl říci: Já jsem obohatil Abrama; 
si a sparto usque ad corrigiam/ansam caligae non sumam ab omnibus tuis, 
ne dicas, quia ego divitem feci Abram, 
 

14,2
4 

exceptis his, quae comederunt juvenes, et partibus virorum, qui venerunt 
mecum, 

Aner, Eschol et Mambre: isti accipient partes suas. 
vyjímám jen to, co snědlo (moje) mužstvo, a podíly mužů, kteří táhli se mnou, 
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Anéra, Eschóla a Mamreho; ti ať obdrží své podíly.“ 
 

 
 
 
 
 
 
 

10.5 Boží smlouva s Abrahamem a zaslíbení dědice (1M 15) 
 
1. Několik dnů poté, co byl Abraham pomazán na krále, Pán s ním promluvil ve vidění a řekl 
mu: „Neboj se, Abrame, já jsem ochráncem tvým a odměna tvoje (bude) přehojná!“ (1M 15,1). 
Abraham pochopil, že Bůh k němu mluví o zaslíbeném potomstvu, a odpověděl: „Pane, (můj) 
Bože, co mi dáš? Já odejdu bez dětí a syn správce mého domu (Masecha51), tento Elíezer 
z Damašku… Mně však nedal jsi potomka, takže hle, domorodý můj služebník bude mým 
dědicem“ (1M 15,2-3). Pán mu však ihned řekl: „Nebude on tvým dědicem, nýbrž toho budeš 
mít dědicem, který vzejde z tvého lůna“ (1M 15,4). A když byl vyvedl Abrahama ven, pravil 
mu: „Pohlédni na nebe a spočítej hvězdy, můžeš-li (je spočítat). Tak (četným) bude tvé 
potomstvo!“ (1M 15,5). Abraham Bohu uvěřil a on mu to připočetl jako spravedlnost (srov. 1M 
15,6). A pak mu Pán ještě řekl: „Já jsem Pán, (tvůj Bůh), jenž jsem tě vyvedl z Chaldejského 
Uru, abych ti dal tuto zemi do dědičného vlastnictví“ (1M 15,7). Abraham se zeptal: „Pane, 
(můj) Bože, podle čeho mohu poznat, že bude mým majetkem?“ (1M 15,8). 
 
2. Sv. Augustin o tom píše52 ve svém díle O Boží obci, že tehdy promluvil Bůh ve vidění 
k Abrahamovi a zaslíbil mu ochranu a hojnou odměnu 53 : „Neboj se, Abrame, já jsem 
ochráncem tvým a odměna tvoje (bude) přehojná.“ Bezdětný Abraham se obával, že jeho 
dědicem se stane Elíezer z Damašku, syn správce jeho domu, a Bůh mu ihned zaslíbil dědice a 
dodal, že jeho potomstva bude jako nebeských hvězd. To ukazuje spíše na potomstvo povýšené 
do nebeské blaženosti, neboť co jsou nebeské hvězdy proti pozemskému prachu? Nemůžeme 
je sečíst, ba ani nemůžeme je všechny vidět. Zde stojí i věta, na kterou upozorňuje apoštol 
Pavel54: „Abram Bohu uvěřil a bylo mu to přičteno ke spravedlnosti.“ Věřícímu Abrahamovi 
byla víra připočtena ke spravedlnosti, když ještě nebyl obřezán, aby se obřezaní nechlubili a 
nebránili neobřezaným národům v přístupu k víře. 
 
3. Toho dne mu Bůh nařídil: „Vezmi pro mne tříletou krávu, tříletou kozu, tříletého berana, 
hrdličku a holubici“ (1M 15,9). Abraham všechna tato zvířata vzal, porazil je a rozpůlil a jejich 
poloviny položil proti sobě, ptáky však nepůlil; a když se na ta mrtvá těla slétali draví ptáci, 
odháněl je (1M 15,10-11). Ještě před západem slunce Abraham upadl do hlubokého spánku a 
Bůh mu řekl ve snu: „Věz předem, že tvé potomstvo bude hostem v cizí zemi, bude porobeno 
v (otrocké) službě a bude utiskováno a pokořováno po čtyři sta roků. Ale já budu soudit národ, 
kterému budou (jako otroci) sloužit, a potom vyjdou s velikým jměním. Ty však se odebereš ke 
svým otcům v pokoji a budeš pochován ve vysokém stáří. Ve čtvrtém pokolení se (tví potomci) 
navrátí sem, neboť dosud nejsou nepravosti Amorrejců dovršeny“  (1M 15,12-16). Bůh 
Mojžíšovi ukázal egyptskou zemi a děj čtyř set let poroby Božího lidu. Těchto čtyři sta let je 
třeba počítat od oběti Izákovy v r. 3290 po stvoření světa až do r. 3690 po stvoření světa, kdy 

51 nebo: Mešeka 
52 De civ. Dei 16,23 
53 1M 15,1 
54 1M 15,6; Ř 4,22 
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Mojžíš přijal zákon na hoře Sínaj. Hrůza ve spánku naznačila hrůzy budoucího utrpení 
Abrahamových potomků v Egyptě. 
 
4. Po západu slunce se objevila ohnivá pec jako výheň a její plameny sežehly mrtvá těla zvířat 
(1M 15,17) a Bůh uzavřel s Abrahamem smlouvu: „Tvému potomstvu dám tuto zemi od řeky 
Egyptské až po velikou řeku Eufrat; zemi Kinejců, Kenazejců a Kedmonejců, (zemi) Chetejců, 
Ferezejců a Refájců, (zemi) Amorrejců i Kenaánců: Hevejců, Gergasejců a Jebúsejců“ (1M 
15,18-21). Šlo vlastně o obřad, jaký se používal při uzavírání smluv: obě smluvní strany prošly 
uličkou mezi rozťatými půlemi zvířat, a tím se naznačilo, že kdo smlouvu poruší, postihne ho 
záhuba (srov. Jr 34,18-20). Abraham rozťal víc než jednoho býčka, aby zvířata (tříletá kráva, 
tříletá koza a tříletý beran) byla předobrazem tří generací v otroctví, neboť čtvrtá generace 
(hrdlička a holubice) se měla vrátit. Ptáky Abraham nepůlil, ale položil je tak, že na každé straně 
ležel jeden z nich. Zvířata takto zabitá nebyla považována za oběť, nespalovala se ani se z nich 
nejedlo, ale po obřadu byla ponechána dravým ptákům, aby se naznačila kletba, která postihne 
toho, kdo smlouvu poruší. Do obřadu musela zůstat neporušená, a proto Abraham dravé ptáky 
odháněl. Učíme, že dýmající ohnivá pec měla podobu komolého kužele, aby připomínala horu 
Sínaj, a také podobu ohnivé pochodně, aby připomínala hrozbu ohněm. Všechno probíhalo 
v tichu a bez součinnosti člověka, protože tato smlouva je člověku od svrchovaného Boha dána 
z milosti, ačkoli beze slov nakonec nezůstala. Podle sv. Augustina55 to všechno se stalo proto, 
aby Abrahamovi bylo přidáno ve vidění nějaké podobenství na potvrzení Božího zaslíbení. 
Kráva snad znamenala lid, nesoucí jho zákona; koza tentýž lid, který zhřeší; beran zase tentýž 
lid, který bude kralovat. Ta zvířata byla tříletá, aby se naznačilo trojí období: od Adama po 
Noema, od Noema po Abrahama a konečně od Abrahama po Davida jakožto dětství, mládí a 
zralý věk lidu Božího. Přidání hrdličky a holubice, nevinných a prostých ptáků, naznačovalo 
duchovní lidi v něm, protože tělesní lidé jsou rozdělení, kdežto duchovní nejsou, a sice bez 
ohledu na to, zda se buď straní světského ruchu jako hrdličky, anebo v něm žijí jako holubice. 
Ptáci, slétající se na mrtvá těla, znamenají zlé duchy, hledající v rozdělení světských lidí kořist 
pro sebe. Abraham, který u těch mrtvých těl seděl a zaháněl ptáky, značí vytrvalost pravých 
věřících až do konce i mezi těmi roztržkami tělesných lidí, zvláště pak za vlády Antikristovy. 
Děs a mrákota před západem slunce je předobrazem konce časů, kdy věřící budou mít velký 
strach  a prožijí velké soužení.56 Čtyři sta let poroby je uvedeno zaokrouhleně místo čtyř set 
třiceti let.57 Oheň po západu slunce varuje, neboť tělesní lidé budou v poslední den na konci 
časů tohoto světa souzeni ohněm. Egyptským potokem58 se nemyslí Nil (veliká řeka egyptská), 
nýbrž potok (malá řeka egyptská), který dělí Egypt od Palestiny a u kterého leží osada 
Rhinokorura59. 
 
5. V r. 3283 po stvoření světa, když Abram ukončil po 14 letech svou královskou vládu 
v Sálemu a usadil se v Hebronu, nejsvětější Melchisedech zničil třetí chrám svým božským 
dechem, aby jej tak uchránil před znesvěcením od nepřátel Božího lidu; neboť po zničení 
chrámu se zmocnili toho území potomci Kenaánovi, totiž Jebúsejci, Amorrejci, Gergasejci a 
Jebúsejci i ostatní, kteří ta místa sice opustili za Melchisedechova králování, ale potom se na ta 
místa vrátili a znovu se tam usadili. O některých kenaánských národech nevíme nic bližšího 
(Kedmonejci), jiné národy se však objevují ještě v době královské (Chetejci, Emorejci, 
Ferezejci a Jebúsejci, srov. 1Kr 9,20n; 2Lp 8,7). 
 

55 De civ. Dei 16,24 
56 Srov. Mt 24,21 
57 Srov. Ga 3,17 
58 Srov. Iz 27,12 
59 Též Rhinocolura; dnešní El-Aríš (hebrejsky Sukkot), egyptské město asi  se 130 tis. obyvatel 
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Liber Genesis XV,1-21 
První kniha Mojžíšova 15,1-21 

 
15,1 His itaque transactis, factus est sermo Domini ad Abram per visionem dicens: 

Noli timere, Abram, ego protector tuus sum, et merces tua magna nimis. 
Po těchto událostech promluvil Pán ve vidění k Abramovi a řekl: 
„Neboj se, Abrame, já jsem ochráncem tvým a odměna tvoje (bude) přehojná.“ 
Post haec verba factum est verbum Domini ad Abram in visu dicens: 
Noli timere, Abram, ego protegam te et merces tua multa erit valde. 
 

15,2 Dixitque Abram: Domine Deus, quid dabis mihi? Ego vadam absque liberis, 
et filius procuratoris domus meae (Masech), iste Damascus Eliezer… 
I řekl Abram: „Pane, (můj) Bože, co mi dáš? Já odejdu bez dětí 
a syn správce mého domu (Masecha), tento Eliezer z Damašku… 
Dixitque Abram: Dominator Domine, quid mihi dabis? Ego autem dimittor/morior 

sine filiis, 
hic autem filius Masech praepositus vernaculae/domui mea hic Damascus 

Eliezer… 
Výraz ben-Mešek = syn Mešekův podle některých souvisí se jménem Dammešeq = 

Damašek. 
Mešek = Dlouhý; též označení horského národa sídlícího JV od Černého moře 

(srov. Ž 120,5) 
 

15,3 Addiditque Abram: Mihi autem non dedisti semen; 
et ecce vernaculus meus heres meus erit. 
Mně však,“ dodal Abram, „nedal jsi potomka, 
takže hle, domorodý můj služebník bude mým dědicem.“ 
Et dixit Abram: Quoniam/quia mihi non dedisti semen; 
vernaculus autem meus, hic heres mihi erit / hic hereditabit me. 
 

15,4 Statimque sermo Domini factus est ad eum dicens: Non erit hic heres tuus, 
sed qui egredietur de utero tuo, ipsum habebis heredem. 
Tu mu ihned pravil Pán: „Nebude on tvým dědicem, 
nýbrž toho budeš mít dědicem, který vzejde z tvého lůna.“ 
Et continuo vox Domini facta est ad eum dicens: Non erit iste heres tuus, 
sed alter qui exiet/exierit de utero tuo, hic erit heres tuus / ipse hereditabit te / ille 

heres tuus erit. 
 

15,5 Eduxitque eum foras et ait illi: Suscipe caelum et numera stellas, 
si potes.  Et dixit ei: Sic erit semen tuum. 
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A když ho byl vyvedl ven, pravil mu: „Pohlédni na nebe a spočítej hvězdy, 
můžeš-li (je spočítat). Tak (četným),“ pravil mu, „bude tvé potomstvo.“ 
Et eduxit/eiecit autem eum foras et dixit ad eum / illi: Respice ad caelum et 

dinumera stellas, 
si potes/potueris enumerare eas. 
Et ait lli: Ita faciam/erit semen tuum. 
 

15,6 Credidit Abram Deo, et reputatum est illi ad justitiam. 
Abram Bohu uvěřil a bylo mu to přičteno ke spravedlnosti. 
Et credidit Abram Deo, et aestimatum est ei/illi ad/in justitiam. 
 

15,7 Dixitque ad eum: Ego Dominus, qui eduxi te de Ur Chaldaeorum, 
ut darem tibi terram istam, et possideres eam. 
A pravil mu: „Já jsem Pán, (tvůj Bůh), jenž jsem tě vyvedl z Chaldejského Uru, 
abych ti dal tuto zemi do dědičného vlastnictví.“ 
Dixit autem ad eum: Ego sum Dominus, Deus tuus, qui eduxi te de regione 

Chaldaeorum, 
ut dem tibi terram hanc in hereditatem / ut heres (ejus) esses/sis. 
 

15,8 At ille ait: Domine Deus, unde scire possum, quod possessurus sim eam? 
On však řekl: „Pane, (můj) Bože, podle čeho mohu poznat, že bude mým 

majetkem?“ 
Et dixit Abram: Dominator Domine, et quomodo sciam/intellegam/cognoscam, 
quia hereditabo/possidebo eam / quia heres ejus ero? 
 

15,9 Et respondens Dominus: Sume, inquit, mihi vaccam triennem et capram 
trimam 

et arietem annorum trium, turturem quoque et columbam. 
„Vezmi,“ odpověděl Pán, „pro mne tříletou krávu, tříletou kozu, 
tříletého berana, hrdličku a holubici.“ 
Dixit autem ei/illi Dominus: Accipe mihi vitulam/juvenculam trimam et capram 

trimam 
et arietem trimum et turturem et columbam. 
 

15,1
0 

Qui tollens universa haec divisit ea per medium, 
et utrasque partes contra se altrinsecus posuit, aves autem non divisit. 
Vzav to všechno, rozpůlil je 
a položil poloviny na dvě strany proti sobě: ptáky však nerozpůlil. 
Accepit autem ei omnia haec et divisit illa/ea per medium et exposuit illa/ea 
adversus faciem alterum alteri / alterutrum / invicem, aves/volucres/passeres vero 

non divisit. 
 

15,1
1 

Descenderuntque volucres super cadavera, et abigebat eas Abram. 
Tu se slétli (draví) ptáci na ta mrtvá těla a Abram je odháněl. 
Et descenderunt aves/volucres supra corpora, quae divisa erant, et consedit eis 

Abram. 
consedit eis = sedit cum illis 
 

15,1
2 

Cumque sol occumberet, sopor irruit super Abram, 
et horror magnus et tenebrosus invasit eum. 
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Když se slunce chýlilo k západu, náhle padl na Abrama spánek 
a zmocnila se jej veliká a mrákotná hrůza. 
Ad solis autem occasum pavor/excessus/extasis cecidit super Abram / venit in 

Abram, 
et ecce timor tenebrosus et magnus incubuit ei / incidit super illum. 
ad solis autem occasum = circa solis occasum = solis occasu 

15,1
3 

Dictumque est ad eum: Scito praenoscens 
quod peregrinum futurum sit semen tuum in terra non sua; 
et subicient eos servituti, et adfligent quadringentis annis. 
A bylo mu pak řečeno: „Věz předem, 
že tvé potomstvo bude hostem v cizí zemi, 
bude porobeno v (otrocké) službě a bude utiskováno a pokořováno po čtyři sta 

roků. 
Et dictum est ad Abram: Sciens/sciendo/cognoscendo 
quia peregrinum/advena erit semen tuum in terra non propria / in terra aliena; 
et dominabuntur eorum et adfligent et humiliabunt eos annos CCCC / annis CCCC. 
 
Nebo: et in servitutem opprimentur/redigentur et male tractabunt eos / et nocebunt 

eis 
et humiliabunt eos 
 

15,1
4 

Veruntamen gentem, cui servituri sunt, ego judicabo; 
et post haec egredientur cum magna substantia. 
Ale já budu soudit národ, kterému budou  (jako otroci) sloužit, 
a potom vyjdou s velikým jměním. 
Gentem autem cui servierint ego judicabo; 
et postea exient/exibunt huc/inde cum divitiis multis / cum supellectili multa. 
 

15,1
5 

Tu autem ibis ad patres tuos in pace sepultus in senectute bona. 
Ty však se odebereš ke svým otcům v pokoji a budeš pochován ve vysokém stáří. 
Tu autem vades ad patres tuos cum pace (e)nutritusbona senectute. 
 
 

15,1
6 

Generatione autem quarta revertentus huc; 
necdum enim completae sunt iniquitates Amorrhaeorum usque ad praesens 

tempus. 
Ve čtvrtém pokolení se (tví potomci) navrátí sem; 
neboť dosud nejsou nepravosti Amorrejců dovršeny.“ 
Quarta autem generatione revertentur huc/inde; 
nondum enim repleta sunt peccata Amorraeorum usque adhuc. 
 

15,1
7 

Cum ergo occubuisset sol, facta est caligo tenebrosa, et apparuit clibanus 
fumans 

et lampas ignis transiens inter divisiones illas. 
Když pak bylo slunce zapadlo, nastala chmurná tma a objevila se dýmající 

(chlebová) pec 
a ohnivé plameny, jež procházely mezi těmi rozpůlenými kusy. 
Cum sol occidisset flamma facta est, et ecce apparuit clibanus fumigans 
et faculae ardentes igni quae/et transierunt per medium eorum quae divisa erant. 
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Nebo: Cum autem jam sol esset/iret ad occasum 
clibanus fumigans = fornax fumigabunda/fumibunda 
faculae ardentes igni = lampades ignis 
 

15,1
8 

In illo die pepigit Dominus foedus cum Abram dicens: 
Semini tuo dabo terram hanc a fluvio Aegypti usque ad fluvium magnum 

Euphraten, 
Toho dne uzavřel Pán s Abramem smlouvu a řekl: 
„Tvému potomstvu dám tuto zemi od řeky Egyptské až po velikou řeku Eufrat, 
In illa die disposuit Dominus testamentum ad Abram dicens: 
Semini tuo dabo omnem terram hanc a flumine/fluvio/torrente Aegypti usque ad 

flumen magnum 
(flumen) Euphraten, 
 

15,1
9 

Cinaeos et Cenezaeos et Cedmonaeos, 
zemi Kinejců, Kenezejců a Kedmonejců, 
Caeneos et Cenezaeos et Celmonaeos 
 
 
 
 
Kinejci (Kénijci) - Tepači, Kováři, přbuzní Kenezejců, snad větev Amálekovců 

(srov. 4M 24,20-22) 
nebo Madiánců (srov. 2M 2,15-16), neboť i Mojžíšův tchán (Sd 1,16; 4,11) byl 

nazýván Kinejský. 
Kinejci snad doprovázeli Izraele cestou z Egypta (srov. 4M 10,29-32), 
ale později se od nich oddělili a vrátili se na jih (srov. 1S 15,6; 27,10; 30,29). 
Kenezejci (Kenazejci) – od jména Kenaz = Lovec nebo Kořistník, 
snad je totožný s jedním z knížat a vnuků Ezauových (1M 36,11.15; 1Lp 1,36) 
Kedmonejci (Kadmónci) – Výchoďané, neznámý kmen 
 

15,2
0 

et Hethaeos et Pherezaeos, Raphaim quoque 
Chetejců, Ferezejců a Refájců, 
et Chetteos et Ferezaeos et Rafain 
Chetejec (Chét, Chet), praotec Chetejců (Chetitů), kteří žili západně od Mrtvého 

moře v okolí Hebrónu. 
Ferezejec (Perizejec) = Obyvatel neopevněných sídlišť, Venkovan, srov. Peres = 

Trhlina, Průlom, 
latinsky Irruptió = Vtrhnutí, Vpád. (Srov. 1M 13,7 a 15,20; 2M 3,8; Joz 3,10 a 9,1;  

Sd 3,5-6; Ezd 9,1.) 
Refájci – Uzdravovači, obyvatelé území východně i západně od Jordánu (srov. 1M 

14,5; Joz 17,15). 
Později se spojili s Pelištejci (srov. 2S 21,16.18.20.21). 
 

15,2
1 

et Amorrhaeos et Chananaeos: Hevaeos et Gergesaeos et Jebusaeos. 
Amorrejců i Kenaánců: Hevejců, Gergasejců a Jebúsejců. 
et Amorrheos et Eutheos/Evaeos et Chananaeos et Gergesaeos et Jebusaeos. 
Amorrejec (Amořan, Amorita, Emorejec), akkadsky Amurrú = Západ(ní země), 

praotec Amorejců, 
kteří žili západně od Mrtvého moře a vystřídali několik dalších krajin, kde sídlili. 
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Kenaánci, tj. potomci Kenaánovi, jimiž byli Sidónci, Chetejci, Jebúsejci, 
Amorrejci, Gergasejci, 

Hevejci, Arkejci, Sínejci, Arvádejci, Semárejci, Ferezejci a Amathejci. 
Gergasejec (Gergasan, Gergasita, Girgašejec) = Zahnaný, Vyhnaný. 
Hevejec (Chivejec, Chivita) = Obyvatel stanu, praotec Hevejců, 
kteří žili ve střední části Palestiny v okolí Šechemu. 
Jebúsejec (Jebúsan, Jebusita), praotec Jebúsejců, kteří žili na území Jeruzaléma. 
Jebús = Pošlapání (nepřátel), latinsky Conculcátió, id est dévictió hostium 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.6 Abraham si vzal za ženu egyptskou služebnici Hagaru, z níž se narodil Ismael (1M 
16) 

 
10.6.1 Téhož roku 3269 po stvoření světa, když se Abram usadil v Hebronu a bylo mu 85 let, 
ještě před jeho čtrnáctiletou královskou vládou v Sálemu, jeho neplodná žena Sáraj zatoužila 
po potomstvu a poradila svému manželovi, aby si vzal za ženu její egyptskou služebnici Hagaru, 
a řekla mu: „Hle, Pán mne zavřel, abych nerodila; vejdi k mé služebnici, zda se mi snad aspoň 
z ní dostane synů“ (1M 16,2). Abraham věděl, že k tomuto rozhodnutí jeho manželku Sáraj 
vedla silná touha dostát Božímu příkazu rozmnožit se, který byl dán v ráji, a proto se nijak 
nebránil a s dovolením Božím splnil, co Sáraj radila, neboť v té době to nebyl hřích. Sáraj dala 
svou egyptskou služebnici Agaru svému muži za ženu. Když Agar viděla, že je těhotná, začala 
pohrdat svou paní Sárají, čemuž Abraham věnoval jen malou pozornost. 
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10.6.2 Proto Sáraj Abrahamovi řekla: „Jednáš se mnou nespravedlivě: já jsem dala svoji 
služebnici do tvého klína a ta, když uviděla, že je těhotná, začala mnou pohrdat. Nechť Pán 
soudí mezi mnou a tebou!“ (1M 16,5). Abraham jí odpověděl: „Hle, tvá služebnice je ve tvých 
rukou, nalož s ní, jak budeš chtít“ (1M 16,6). Od té chvíle Sáraj trestala svou služebnici za její 
pohrdání tak, že Agar od ní uprchla. Měla namířeno do Egypta. Na opuštěném místě ve stepi 
nad pramenem vody při cestě do Súru se jí zjevil anděl Páně, což byla duše Ježíšova, a zeptal 
se jí: „Agaro, služebnice Sárajina, odkud přicházíš a kam jdeš?“ (1M 16,7-8a) a ona odpověděla: 
„Utíkám před Sárají, svou paní!“ (2M 16,8b). Anděl Páně jí řekl: „Navrať se ke své paní a pokoř 
se pod její ruce“ (1M 16,9). A dodal: „Velice rozmnožím tvé potomstvo, takže nebude moci být 
pro množství spočítáno. Hle, počala jsi a porodíš syna a dáš mu jméno Izmael, poněvadž 
vyslyšel Pán tvůj hlas ve tvém soužení.  Bude to člověk divoký, ruce jeho (budou) proti všem 
a ruce všech (budou) proti němu; a naproti všem svým bratřím bude stavět (své) stany“ (1M 
16,10-12). Agar vzývala Pána, který se jí zjevil, a řekla: „Ty jsi Bůh, který mě viděl. Jistě jsem 
tady viděla toho, který vidí mě“(1M 16,13), totiž Boha vševidoucího, který na ni shlédl v jejím 
trápení. A proto tu studni na poušti mezi Kádešem a Baradem nazvala Studní (Boha) živého, 
který (mne) vidí. Agar pak bez váhání uposlechla slovo Boží, vrátila se domů a požádala svou 
paní Sáraj o odpuštění. Pak porodila Abramovi syna, který dostal jméno Izmael. To se stalo v r. 
3270 po stvoření světa, když Abramovi bylo 86 let. 
 
10.6.3 Sv. Augustin o tom píše 60  ve svém díle O Boží obci, že odtud začíná doba 
Abrahamových synů, jednoho ze služky Hagary a druhého ze svobodné Sáry. Nesmíme 
uvalovat na Abrahama vinu za tuto ženinu, použil jí totiž ke zplození potomka, nikoli k ukojení 
chtíče, a nestalo se tak proti vůli manželky, nýbrž spíše podle jejího přání, jak praví apoštol61, 
že muž nemá moc nad svým tělem, nýbrž jeho manželka. Neplodná manželka chtěla porodit 
syna z plodné služebnice, když byla neplodná a nemohla rodit sama, a tak nesledovala hříšný 
svod, nýbrž přirozený plod. Když pak Hagar svou neplodnou paní pohrdala a Sára to přičítala 
ve své ženské podezíravosti spíše svému manželovi, Abraham dal najevo, že nebyl služebným 
milencem, nýbrž svobodným ploditelem, neboť přijal Hagaru, aniž po ní toužil, ležel s ní, až 
k ní přilnul, zplodil z ní syna, aniž si ji zamiloval, a tak zachoval čistotu svého manželství se 
Sárou; řekl62 totiž Sáře, že její služebnice zůstává v její moci, aby s ní tedy naložila, jak bude 
chtít. Jak mužně zacházel Abraham se ženami: s manželkou laskavě, se služebnicí poslušně, ale 
ani s jednou neslušně! 
 
 
 
 
 
  

Liber Genesis XVI,1-16 
První kniha Mojžíšova 16,1-16 

 
16,1 Igitur Sarai uxor Abram non genuerat liberos, sed habens ancillam Aegyptiam 

nomine Agar. 
Sáraj tedy, manželka Abramova, nerodila děti; avšak měla egyptskou služebnici 

jménem Hagar. 
non genuerat liberos = non pariebat illi liberos 

60 De civ. Dei 16,25 
61 1K 7,4 
62 1M 16,6 
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sed habens ancillam… = erat autem illi/ei ancilla Aegyptia cui nomen erat Agar 
Hagar (Agar) = Ta, která je hostem, cizincem; nebo: z arabštiny: Ta, která se narodila 

v poledne; 
anebo z arabštiny Ta, která prchá (srov. hidžra). 
 

16,2 Dixit marito suo: Ecce conclusit me Dominus, ne parerem: 
ingredere ad ancillam meam, si forte saltem ex illa suscipiam filios. 
Cumque ille adquiesceret deprecenti, 
Řekla pak svému manželovi: „Hle, Pán mne zavřel, abych nerodila; 
vejdi k mé služebnici, zda se mi snad aspoň z ní dostane synů. „ 
Když byl ochoten vyhovět její prosbě, 
Dixit autem Sarai ad Abram marito suo: 
Intra ergo ad ancillam meam, ut filium habeam de ea… 
 

16,3 tulit Agar Aegyptiam ancillam suam 
post annos decem quam habitare coeperant in terra Chanaaan,   
et dedit eam viro suo uxorem. 
vzala Hagaru, svou egyptskou služebnici, 
po deseti letech jejich pobytu v zemi Kenaán, 
a dala ji svému muži za manželku. 
et adprehendit Sara uxor Abram Agar Aegyptiam ancillam suam post decem annos 
quam habitaverat Abram in terra Chanaan et dedit eam Abram viro suo in uxorem. 
 

16,4 Qui ingressus est ad eam. At illa concepisse se videns despexit dominam suam. 
Když pak k ní vešel a ona uviděla, že je těhotná, začala pohrdati svou paní. 
Et ingressus est… 
despexit = contempsit = sprevit 
 

16,5 Dixitque Sarai ad Abram: Inique agis contra me: 
ego dedi ancillam meam in sinum tuum, quae videns quod conceperit despectui 

me habet. 
Judicet Dominus inter me et te. 
Tu řekla Sáraj Abramovi: „Jednáš se mnou nespravedlivě: 
já jsem dala svoji služebnici do tvého klína a ta, když uviděla, že je těhotná, začala 

mnou pohrdat.   
Nechť Pán soudí mezi mnou a tebou!“ 
Dixitque Sarai ad Abram: Injuriam accipio ego ex te: 
ego dedi jam ancillam meam in sinum tuum, cum videt se conceptum habere, 
spreta sum coram ea / spreta sum ab illa. 
 

16,6 Cui respondens Abram: Ecce, ait, ancilla tua in manu tua est, utere ea ut libet. 
Adfligente igitur eam Sarai, fugam iniit. 
Abram jí odpověděl: „Hle,“ pravil, „tvá služebnice je ve tvých rukou, nalož s ní, jak 

budeš chtít.“ 
Když ji tedy Sáraj sužovala, ona (od ní) utekla. 
in manu tua = in manibus tuis 
utere ea ut libet = utere a quomodo/sicut/ut tibi placuerit (nebo: quomodo vis) 
Et adflixit eam graviter Sarai, et fugit a facie ejus / et discessit a conspectu ejus. 
 

16,7 Cumque invenisset eam angelus Domini juxta fontem aquae in solitudine, 
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qui est in via Sur in deserto, 
Když pak ji nalezl anděl Páně na poušti u pramene vody, 
který je na cestě do Šúru, 
Et invenit eam angelus Domini super/apud fontem aquae in deserto 
ad fontem in via Sur, 
Súr (Šúr = Opevnění, Pevná zeď) bylo opevněné pohraniční město na SV hranici 

Egypta; 
utíkala tam Sára (1M 16,7; Abraham sídlil mezi Kádešem a Šúrem (1M 20,1); 
Izmael přebýval v krajině od Chavíly až po Súr proti Egyptu (1M 25,18); 
na poušť u Šúru přišli Izraelité po přechodu Rudého moře (2M 15,22). 
 

16,8 dixit ad illam: Agar ancilla Sarai, unde venis et quo vadis? 
Quae respondit: A facie Sarai dominae meae ego fugio. 
zeptal se jí: „Hagaro, služebnice Sárajina, odkud přicházíš a kam jdeš?“ 
Ona odpověděla: „Utíkám před Sárají, svou paní.“ 
et dixit ei angelus Domini: Agar ancilla Sarai, unde venis et quo vadis? 
Et dixit: A facie dominae meae Sarai ego recedo/fugio. 

16,9 Dixitque ei angelus Domini: Revertere ad dominam tuam, et humiliare sub 
manu illius. 

Tu jí pravil anděl Páně: „Navrať se ke své paní a pokoř se pod její ruce.“ 
Dixit autem ei angelus Domini: Redi ad dominam tuam et humilia te sub manibus 

ejus 
/ esto subdita dominae tuae. 
 

16,1
0 

Et rursum, Multiplicans, inquit, multiplicabo semen tuum, et non numerabitur 
prae multitudine. 

A dále pravil: „Velice rozmnožím tvé potomstvo, takže nebude moci být pro množství 
spočítáno.“ 

Et dixit ei angelus Domini: Replens, inquit, replebo semen tuum, et non dinumerabit 
a multitudine. 

 
16,1
1 

Ac deinceps, Ecce, ait, concepisti et paries filium vocabisque nomen ejus Ismaël, 
eo quod audierit Dominus adflictionem tuam. 
A opět pravil: „Hle, počala jsi a porodíš syna a dáš mu jméno Izmael, 
poněvadž vyslyšel Pán tvůj hlas ve tvém soužení.   
Et dixit ei angelus Domini: Ecce, tu praegnans es et paries filium et vocabis nomen 

ejus Ismaël, 
quia exaudivit Dominus vocem tuam / humilitatem tuam. 
Izmael (Jišmael) = Vyslyš(í) Bůh 
 

16,1
2 

Hic erit ferus homo, manus ejus contra omnes, et manus omnium contra eum; 
et e regione universorum fratrum suorum figet tabernacula. 
Bude to člověk divoký, ruce jeho (budou) proti všem a ruce všech (budou) proti 

němu; 
a naproti všem svým bratřím bude stavět (své) stany.“ 
Iste erit agrestis/rusticus/rusticanus homo, 
et manus ejus erint super omnes et manus omnium erint super eum; 
et ante/contra faciem omnium fratrum suorum commorabitur/habitabit. 
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16,1
3 

Vocavit autem nomen Domini qui loquebatur ad eam: Tu Deus qui vidisti me. 
Dixit enim: Profecto hic vidi posteriora videntis me. 
Nazvala pak jméno Pána, jenž k ní mluvil: „Ty jsi Bůh, který mě viděl“. 
Řekla totiž: „Jistě jsem tady viděla toho, který vidí mě.“ 
Et vocavit Agar nomen Domini loquentis ad eam: Tu es Deus qui respexisti/adspexisti 

me. 
Et dixit: Quia palam vidi visum mihi. 
El Roj = Bůh vidění, Lachaj Roj = (Studna) Živého, který mě vidí 
 

16,1
4 

Propterea appellavit puteum illum puteum viventis et videntis me. 
Ipse est inter Cades et Barad. 
Proto (též) tu studnu nazvala „Studnou (Boha) Živého, který mne vidí.“ 
Ten pramen je mezi Kádešem a Baradem. 
Propter hoc vocavit puteum illum puteus coram quo vidi. 
Ecce inter Cades et Barrad. 
Barad (Bered) = Krupobití, Kroupy; místo na poušti Súr západně od Kádeše. 
 

16,1
5 

Peperitque Agar Abrae filium, qui vocavit nomen ejus Ismaël. 
I porodila Hagar Abramovi syna, jenž mu dal jméno Izmael. 
Et peperit Agar Abrae filium et vocavit Abram nomen filii sui quod peperit ei Agar 

Ismaël. 
 

16,1
6 

Octoginta et sex annorum erat Abram, quando peperit ei Agar Ismaëlem. 
Osmdesát šest let bylo Abramovi, když mu Hagar porodila Izmaela. 
Abram autem erat annorum octoginta et sex, cum peperisset ei Agar Ismaëlem. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

10.7 Bůh obnovil svou smlouvu s Abrahamem, nařídil obřízku a zaslíbil mu narození 
syna 

(1M 17,1-18,15) 
 
10.7.1 V r. 3283 po stvoření světa, když Abramovi bylo 99 let a sídlil v údolí Amorrejce 
Mamreho v Hebronu, zjevila se mu nejsvětější Trojice v tělesné podobě tří mužů oblečených 
do bílých rouch. Abraham si zprvu myslel, že to jsou tři andělé, ale věčný Otec mu řekl: „Já 
jsem Bůh všemohoucí; choď přede mnou a buď dokonalý. Učiním smlouvu mezi mnou a tebou 
a rozmnožím tě převelice“ (1M 17,1-2). Abraham padl k zemi na tvář a poklonil se Bohu. Věčný 
Otec mu pak řekl: „Já jsem to, jenž má s tebou úmluvu, že budeš otcem  mnohých národů. Už 
nebude tvé jméno Abram (to je Vznešený otec), nýbrž od tohoto dne budeš se nazývat Abraham 
(to je Otec mnohých), poněvadž jsem tě ustanovil otcem mnohých národů. Způsobím, že 
převelice vzrosteš, a učiním z tebe národy, i králové z tebe vzejdou. Ustanovuji smlouvu mezi 
mnou a tebou i mezi (všemi) pokoleními tvého potomstva po tobě, že budu podle (této) věčné 
smlouvy Bohem tvým a Bohem tvého potomstva po tobě. A tobě a potomstvu tvému dám zemi, 
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ve které jsi hostem, celou zemi Kenaán, do věčného vlastnictví a budu jim Bohem“ (1M 17,3-
8). 
 
10.7.2 Věčný Otec pak pokračoval ve své řeči a dále Abrahamovi řekl: „Také ty však budeš 
zachovávat mou úmluvu i rody potomstva tvého po tobě. Toto jest závazek smlouvy mezi mnou 
a vámi i mezi potomstvem tvým po tobě, (závazek to), který budete  zachovávat: Obřezán bude 
každý z vás, kdo je mužského rodu; obřežte maso vaší předkožky, aby to bylo znamením 
smlouvy mezi mnou a vámi. Osmidenní nemluvně bude mezi vámi obřezáno; každý mužský 
příslušník vašich rodů; obřezán bude každý domorodý i za peníze koupený, třebaže není z vaší 
krve. Bude pak smlouva má na těle vašem (vyřezaná) smlouvou věčnou. Každý, kdo je 
mužského rodu, jehož předkožky maso nebude obřezáno, bude ze svého lidu vyobcován, 
poněvadž smlouvu moji porušil“ (1M 17,9-14). Obřízka se tak stala znamením lidu Božího a 
nutnou podmínkou jejich přináležení k Církvi prvotního času. Pro všechny děti mužského 
pohlaví byla obřízka povinná osmého dne po jejich narození. Skrze tuto nedokonalou svátost 
přijali nedokonalou spravedlnost, a tím jim byla odpuštěna vina prvotního hříchu a satan byl 
vyhnán z jejich duše; avšak skvrna tohoto prvotního hříchu jim nebyla smazána, a proto tato 
nedokonalá svátost nepropůjčovala jejich duši vnitřní přebývání Ducha svatého. 
 
10.7.3 Sv. Augustin píše63 ve svém díle O Boží obci, že Bůh slíbil Abrahamovi v jeho stáří syna 
z neplodné Sáry a svůj slib zpečetil tajemstvím obřízky: Potom Hagar porodila Izmaela, v němž 
Abraham viděl splnění Božího slibu a jehož chtěl přijmout za vlastního, ale Bůh mu řekl64: 
„Nebude on tvým dědicem, nýbrž toho budeš mít dědicem, který vzejde z tvého lůna.“ Aby si 
tedy Abraham nemyslel, že zaslíbeným synem bude syn služebnice, zjevil se mu Bůh znovu, 
když Abrahamovi již bylo 99 let a slíbil mu vlastního syna Izáka, který se narodí z jeho 
neplodné manželky Sáry. Proto je Izák zaslíbený syn z vyhaslého starce a neplodné stařeny, aby 
tím jasněji vynikla milost Boží, která se týká všech, synů i služebníků, jak to Bůh zpečetil 
nařízením obřízky. Vždyť co jiného znamená obřízka než obnovení přirozenosti a zbavení 
staroby? A co znamená osmý den jiného než Krista, který vstal z mrtvých po uplynutí týdne, to 
je prvního dne po sobotě? I jména rodičů se mění, Abram na Abrahama a Sáraj na Sáru, všechno 
je nové. I ve staré smlouvě se již rýsuje nová, než co jiného je starý zákon než skrytý nový? A 
čím jiným je nový než oslabením starého? Abrahamův smích je jásotem radosti, nikoli 
posměchem nedůvěry, a jeho nevyřčená myšlenka, že se jemu ve stu letech narodí syn a jeho 
devadesátiletá manželka porodí, není projevem pochybnosti, ale podivení. 
 
10.7.4 A dále píše65 o tom, že chlapcova duše hyne, není-li osmého dne obřezán, protože porušil 
Boží smlouvu: Jak se má rozumět Božím slovům66: „Každý, kdo je mužského rodu, jehož 
předkožky maso nebude obřezáno, bude ze svého lidu vyobcován, poněvadž smlouvu moji 
porušil,“ není-li naprosto vinou dítěte, kdyby jeho předkové porušili zákon Boží a jeho obřízku 
zanedbali? I děti porušily zákon Boží, nestalo se tak sice v jejich vlastním životě, ale vzhledem 
ke společnému původu lidstva v tom jednotlivci, Adamovi, v němž zhřešili všichni a v něm 
umírají všichni.67 Proto Bůh pokládá za přestupníky zákona všechny lidi.68 Pravá víra učí, že i 
děti se rodí jako hříšníci, ne z vlastní viny, ale pro svůj původ, neboť v Adamovi se všemi i sami 
zhřešili, a vyznává, že i děti potřebují milost odpuštění hříchů. Obřízka byla znamením 
znovuzrození, a poněvadž narození dítěte je právem zahubí pro dědičný hřích, neosvobodí-li je 

63 De civ. Dei 16,26 
64 1M 15,4 
65 De civ. Dei 16,27 
66 1M 17,14 
67 Srov. Ř 5,12; 1M 2,17; Sír 14,18 
68 Srov. Ž 119,119 
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znovuzrození, je třeba obřízku pokládat za součást smlouvy Boží, jejímž nevykonáním by došlo 
k porušení této smlouvy ne sice od dítěte, ale na dítěti. Duše neobřezaného chlapce by pak 
spravedlivě zahynula, protože je zatížena dědičným hříchem, aniž by takový chlapec sám na 
sobě něco zanedbal. 
 
10.7.5 O pozměnění jmen Abrahama a Sáry, kteří nemohli zplodit dítě pro neplodnost jedné a 
stáří obou, sv. Augustin píše69, že Abrahamovo jméno bylo změněno proto, že Bůh jej učinil 
otcem mnoha národů. Abraham byl starý, Sára byla neplodná a stará, a přece vírou70 obdržela 
moc, aby otěhotněla a porodila. Podobně vírou71 dosáhl Abraham plodnosti, třebaže jeho tělo 
už bylo po některých stránkách odumřelé, takže by nemohl plodit z každé ženy, které by ještě 
zbývala nějaká doba plodnosti, jako mohl po Sářině smrti z Ketúry, u níž ještě nalezl kvetoucí 
mládí. Někteří však říkají, že z Ketúry mohl plodit jen proto, že mu i po manželčině smrti zůstal 
zázračný dar plodnosti od Boha, ale my se přidržujeme mínění výše uvedeného. 
 
10.7.6 Aby Bůh splnil své zaslíbení dané Abrahamovi, že se totiž Abraham stane otcem 
mnohých národů, bylo nutné, aby Sáře prokázal milost a dal jí plodnost, kterou neměla. To se 
stalo v témže zjevení nejsvětější Trojice Abrahamovi v údolí Amorrejce Mamreho v Hebronu, 
když věčný Otec oznámil Abrahamovi, že Sára počne syna, a řekl mu: „Svou manželku Sáraj 
už nebudeš nazývat Sárají, nýbrž Sárou. Požehnám jí a dám ti z ní syna, jemuž požehnám; a 
učiním z něho národy, i králové národů z něho vzejdou“ (1M 17,15-16). Abraham padl před 
Bohem na tvář, usmál se a v duchu si řekl: „Což se narodí syn stoletému? Což bude Sára rodit 
v devadesáti?“ (2M 17,17). Proto Abraham Bohu řekl: „Kéž by Izmael žil před tebou! Tak by 
se alespoň v něm splnilo tvoje zaslíbení!“ (1M 17,18). Ale Bůh mu odpověděl: „Tvá manželka 
Sára ti porodí syna a dáš mu jméno Izák a učiním smlouvu svou pro něho i pro potomstvo jeho 
po něm smlouvou věčnou. Také v příčině Izmaela jsem tě vyslyšel; hle, požehnám mu a 
rozmnožím ho a rozplodím velice; dvanácte knížat zplodí a učiním z něho veliký národ. 
Smlouvu svou však učiním s Izákem, jehož ti porodí Sára za rok v tomto čase“ (1M 17,19-21). 
Splnění toho, co Bůh oznámil Abrahamovi, že totiž učiní také z Izmaela otce velikého národa, 
záviselo na jeho podřízenosti Izákovi, protože Bůh by neustanovil Izmaela hlavou bezbožného 
a bludařského národa, když se Izmael nakonec ukázal zatvrzelým v odpadlictví. Abrahamův 
úsměv při zaslíbení syna pramenil z toho, že oba manželé byli již staří a Sára navíc byla 
neplodná, a zahrnoval v sobě pochybnost, zda by toho mohlo být dosaženo čistě lidskými 
prostředky, neboť toho mohlo být dosaženo jen zázrakem, ale Abraham nepochyboval o tom, 
že Bůh může učinit, co je lidem nemožné. 
 
10.7.7 Poté, co věčný Otec oznámil Abrahamovi, že bude mít syna ze Sáry, zjevil mu obsah 
svátosti trojího požehnání, kterou patriarcha nosil pod kůží ve svém těle u srdce. Tehdy se 
Abrahamovi dostalo mimořádného vidění o Panně Marii, Matce Spasitelově, i o budoucím díle 
spásy a vykoupení, a zaradoval se nad těmi vznešenými událostmi, které se měly stát od vtělení 
Ježíše Krista. Když věčný Otec domluvil, nejsvětější Trojice se ztratila Abrahamovi s očí. 
Téhož dne Abraham, jemuž bylo 99 let, obřezal sebe, poté svého syna Izmaela, jemuž byly dva 
roky, a pak i všechny mužské služebníky ve svém domě, jak mu Bůh přikázal. Bůh se zavázal 
být Bohem Abrahamových potomků, Abraham se stal otcem a Sára matkou vyvoleného lidu a 
obřízka se stala viditelným znamením neviditelné milosti vyvolení. Smlouva s Abrahamem je 
neměnná a trvalá, stálejší hor (srov. Iz 54,10). Obřízka je jedním z příkazů, jejichž smysl 
zůstává lidem skryt (hebrejsky chukim). Někteří sice říkají, že jde o zmenšení pohlavní touhy 
nebo že jde o hygienické opatření nebo že jde o posvěcení pohlavního pudu, ale to naprosto 

69 De civ. Dei 16,28 
70 Srov. Žd 11,11 
71 Srov. Ř 4,18-21 
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nevystihuje podstatu obřízky. V každém případě jde o starozákonní nedokonalou svátost 
(svátostinu), obřad smlouvy a znamení zasvěcení Bohu. Koná se 8. dne po narození, podobně 
zvíře může být obětováno až po dosažení 8 dní (srov. 3M 22,27).   
 
10.7.8 Během téhož roku 3283 po stvoření světa, několik dní poté, co nejsvětější Trojice 
v tělesné podobě tří mužů oblečených do bílých rouch obnovila svou smlouvu s Abrahamem a 
zvěstovala mu narození syna z jeho manželky Sáry, se zjevila Abrahamovi znovu v údolí 
Amorrejce Mamreho v Hebronu, když seděl u vchodu svého stanu za poledního horka. Stalo se, 
že když pozvedl oči, náhle spatřil tři osoby, jak se zastavily blízko něho, a tehdy vyběhl před 
stan, aby je pozdravil a aby se jim poklonil až k zemi, a řekl jim: „Pane, jestliže jsem nalezl 
milost ve tvých očích, nepomíjej svého služebníka, ale přinesu trochu vody, dejte si umýt nohy 
a odpočiňte si pod stromem; předložím vám skývu chleba, abyste se posilnili; potom půjdete; 
vždyť proto jste se uchýlili ke svému služebníku“ (1M 18,3-5). Tři nejsvětější Poutníci přijali 
jeho šlechetné pozvání a usedli pod strom; Abraham jim umyl nohy, předložil jim vařené jemné 
telecí maso a podal jim chléb z nejjemnější mouky, máslo a mléko. Zvláštní je vydatnost 
občerstvení: chléb je upečen ze tří měr mouky (1 míra zvaná seá odpovídala 12 litrům mouky), 
k tomu celé mladé dobytče, jehož maso se muselo v horku spotřebovat, a ještě mléko a máslo 
(spíše jde o hustou smetanu). Lidská logika sama o sobě na všechno nestačí; ostatně Vzkříšený 
také jedl se svými učedníky (srov. L 24,30; J 21,5); Bůh v lidské podobě se od svého stvořeného 
světa neodtahuje. Sv. Augustin píše 72  ve svém díle O Boží obci o těchto třech božských 
Návštěvnících, že božská moc, která je neviditelná, netělesná a neproměnná podstata, se může 
bez nejmenší vlastní změny zjevit i smrtelným zrakům, ne sice skrze to, čím je, ale pomocí 
něčeho, co jí je poddáno. A co jí vlastně není poddáno? Ačkoli byli tři, Abraham mluvil 
v jednotném čísle k Pánu. A ty dva, kteří odešli do Sodomy, oslovoval také Lot jako Pána 
v jednotném čísle, když poznal, kdo to je. Proto je mnohem pravděpodobnější, že Abraham 
poznával Pána ve třech mužích a Lot ve dvou mužích. Ačkoli jim posloužili jakožto 
smrtelníkům, kteří potřebují lidské zotavení, ve skutečnosti měli v sobě něco, čím se i jako lidé 
vyznačovali natolik odlišně, že jejich hostitelé nemohli pochybovat, že je v nich Pán, a proto 
oslovovali v jednotném čísle Pána. A také skrze tyto tři muže se Abrahamovi dostalo zaslíbení 
syna ze Sáry; i zde byly sice velice stručně, ale úplně zaslíbeny dvě věci: podle těla národ 
Izraelitů a podle víry všechny národy věřících. 
 
10.7.9 Zatímco tři božští Návštěvníci jedli pod stromem vedle stanu  a Abraham stál u nich, 
božské Slovo řeklo Abrahamovi: „Kde je tvá manželka Sára?“ a on odpověděl: „Hle, je tady ve 
stanu“ (1M 18,9). Duch svatý pak řekl: „Navrátím se k tobě touto dobou (do roka), budete-li 
živi, a tvá manželka Sára bude mít syna“ (1M 18,10).  Sára to slyšela ve dveřích stanu a zasmála 
se v duchu a řekla si: „Teď, když jsem už tak zestárla a když i můj pán je stařec, budu vyhledávat 
rozkoše (a počnu dítě)?“ (1M 18,11-12). A věčný Otec řekl Abrahamovi: „Proč se směje Sára a 
říká si, což já, stařena, skutečně porodím? Zda je Bohu něco nesnadného? Jak jsem pravil, 
navrátím se k tobě touto dobou (do roka), budete-li živi, a Sára bude mít syna!“ (1M 18,13-14). 
Sára však zapírala: Nesmála jsem se,“ protože se bála, ale věčný Otec řekl: „Není tomu tak, 
smála ses“ (1M 18,15). Sářin smích při zaslíbení syna pramenil z toho, že oba manželé byli již 
staří a Sára navíc byla neplodná, a zahrnoval v sobě pochybnost, zda by toho mohlo být 
dosaženo čistě lidskými prostředky, neboť toho mohlo být dosaženo jen zázrakem, ale Sára 
nepochybovala o tom, že Bůh může učinit, co je lidem nemožné. Po jisté době Sára počala 
z Abrahama syna, když jemu bylo 99 let a jí bylo 89 let. Bůh se zavázal být Bohem 
Abrahamových potomků, Abraham se stal otcem a Sára matkou vyvoleného lidu a obřízka se 
stala viditelným znamením neviditelné milosti vyvolení. 

72 De civ. Dei 16,29 
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Liber Genesis XVII,1-XVIII,15 
První kniha Mojžíšova 17,1-18,15 

 
17,1 Postquam vero nonaginta et novem annorum esse coeperat, apparuit ei Dominus 

dixitque ad eum: 
Ego Deus omnipotens: ambula coram me, et esto perfectus. 
Když byl Abram začal devadesátý devátý rok, zjevil se mu Pán a řekl: 
„Já jsem Bůh všemohoucí; choď přede mnou a buď dokonalý. 
Factus est autem Abram nonaginta et novem annorum, et visus est Dominus Abrae et 

dixit ei: 
Ego sum Deus tuus, prospere/emerere age in conspectu meo et esto sine 

querella/macula/reprehensione. 
(nebo: et esto inculpabilis) 
Bůh všemohoucí = Él-šaddaj (srov. 1M 28,3; 35,11; 48,3) 
 

17,2 Ponamque foedus meum inter me et te, et multiplicabo te vehementer nimis. 
Učiním smlouvu mezi mnou a tebou a rozmnožím tě převelice.“ 
(Dis)ponam testamentum meum inter me et (inter) te, et replebo/implebo te valde. 
 

17,3 Cecidit Abram pronus in faciem. 
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Tu padl Abram na tvář (a poklonil se Bohu). 
Et procidit Abram in faciem suam et adoravit Deum. 
 

17,4 Dixitque ei Deus: Ego sum, et pactum meum tecum, erisque pater multarum 
gentium. 

A Bůh mu řekl: „Já jsem to, jenž má s tebou úmluvu, že budeš otcem mnohých národů. 
Et locutus est illi Deus dicens: Ecce ego (et ego) testamentum meum ponam tecum, 
et eris pater multitudinis nationum, et benedicentur in te omnes gentes. 
mnohých národů = četných národů 
 

17,5 Nec ultra vocabitur nomen tuum Abram, sed appellaberis Abraham, 
quia patrem multarum gentium constitui te. 
Už nebude tvé jméno Abram, nýbrž budeš se nazývat Abraham, 
poněvadž  jsem tě ustanovil otcem mnohých národů. 
Et jam non appellabitur nomen tuum Abram, sed erit nomen tuum Abraham, 
quia patrem multarum nationum/gentium posui te 
ante Dominum, Deum tuum, cui/quia credidisti. 
 

17,6 Faciamque te crescere vehementissime et ponam te in gentibus, regesque ex te 
egredientur. 

Způsobím, že převelice vzrosteš, a učiním z tebe národy, i králové z tebe vzejdou. 
Et augeam/augebo te valde nimis et ponam te in gentes et reges de te 

erunt/exibunt/exient. 
 

17,7 Et statuam pactum meum inter me et te et inter semen tuum post te in 
generationibus suis 

foedere sempiterno, 
ut sim Deus tuus et seminis tui post te. 
Ustanovuji smlouvu mezi mnou a tebou i mezi (všemi) pokoleními tvého potomstva po 

tobě, 
že budu podle (této) věčné smlouvy Bohem tvým a Bohem tvého potomstva po tobě. 
Et ponam testamentum meum inter me et (inter) te et inter semen tuum post te in 

generationes eorum 
in testamentum aeternum, 
ut sim tibi Deus et semini tuo post te. 
 

17,8 Daboque tibi et semini tuo terram peregrinationis tuae, 
omnem terram Chanaan, in possessionem aeternam eroque Deus eorum. 
A tobě a potomstvu tvému dám zemi, ve které jsi hostem, 
celou zemi Kenaán, do věčného vlastnictví a budu jim Bohem.“ 
Et dabo tibi et semini tuo post te terram in qua inhabitas (in qua incola es), 
totam terram Chanaan, in possessionem aeternam et ero illis/illorum Deus. 
 
 

17,9 Dixit iterum Deus ad Abraham: 
Et tu ergo custodies pactum meum, et semen tuum post te in generationibus suis. 
A dále pravil Bůh Abrahamovi: 
„Také ty však budeš zachovávat mou úmluvu i rody potomstva tvého po tobě. 
Et dixit Dominus ad Abraham: 
Tu autem testamentum meum (ob)servabis/conservabis, (et) tu et omne semen tuum 
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quod erit post te in/per progenies eorum. 
 

17,1
0 

Hoc est pactum meum, quod observabitis inter me et vos et semen tuum post te: 
circumcidetur ex vobis omne masculinum; 
Toto jest závazek smlouvy mezi mnou a vámi i mezi potomstvem tvým po tobě, 
(závazek to), který budete zachovávat: Obřezán bude každý z vás, kdo je mužského 

rodu; 
Et hoc est testamentum meum, quod (ob)servabis/conservabi(ti)s inter me et vos et 

semen tuum post te 
in progenies suas / in generationes suas: 
ut circumcidetur/circumcidatis/circumcidetis omne vestrum mascul(in)um; 
 
 
Obřízka je jedním z chukim, to znamená jedním ze zákonů, jejichž smysl zůstává 
lidem skryt. 
Někteří říkají, že jde o zmenšení pohlavní touhy nebo že jde o hygienické opatření 
nebo že jde 
o posvěcení pohlavního pudu, v každém případě jde o obřad smlouvy a znamení 
zasvěcení Bohu. 
Provádí se 8. dne po narození, podobně zvíře může být obětováno až po dosažení 8 dní 
(srov. 3M 22,27). Kdokoli chce totiž obětovat, musí napřed zachovat sobotu. 
 

17,1
1 

et circumcidetis carnem preputii vestri, ut sit in signum foederis inter me et vos. 
obřežte maso vaší předkožky, aby to bylo znamením smlouvy mezi mnou a vámi. 
Et circumcidetur/circumcidatis/circumcidetis carnem praeputii ipsorum, 
ut sit hoc in signo/signum testamenti inter me et vos. 
 

17,1
2 

Infans octo dierum circumcidetur in vobis, omne masculinum in generationibus 
vestris: 

tam vernaculus quam emptitius circumcidetur et quicumque non fuerit de stirpe 
vestra. 

Osmidenní nemluvně bude mezi vámi obřezáno; každý mužský příslušník vašich rodů; 
obřezán bude každý domorodý i za peníze koupený, třebaže není z vaší krve. 
Et puer octo dierum circumcidetur vester omnis masculus in progenies vestras / in 

gente vestra: 
etiam domi natus et pecunia comparatus ab omnibus filiis alienigenarum et qui non est 

de semine tuo. 
 

17,1
3 

Eritque pactum meum in carne vestra in foedus aeternum. 
Bude pak smlouva má na těle vašem (vyřezaná) smlouvou věčnou. 
Circumcisione circumcidetur vernaculus domus tuae et pecunia emptus/comparatus (a 

te), 
et erit testamentum meum super carnem vestram in testamentum aeternum (in 

testamento aeterno). 
 

17,1
4 

Masculus, cujus praeputii caro circumcisa non fuerit, delebitur anima illa de 
populo suo, 

quia pactum meum irritum fecit. 
Každý, kdo je mužského rodu, jehož předkožky maso nebude obřezáno, bude ze svého 

lidu vyobcován, 
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poněvadž smlouvu moji porušil.“ 
Et omnis incircumcisus masculus, qui non fuerit circumcisus in carne(m) praeputii sui, 
exterminabitur/(in)teribit/peribit/(dis)periet anima illa/ejus de plebe suo, 
quia/quoniam testamentum meum transgressus est / dissipavit / dissolvit / interrupit. 
vyobcován = vyhlazen 
 

17,1
5 

Dixit quoque Deus ad Abraham: 
Sarai uxorem tuam non vocabis Sarai, sed Saram. 
Řekl též Bůh Abrahamovi toto: 
„Sáraj, svou manželku, už nebudeš nazývat Sárají, nýbrž Sárou. 
 
Et dixit Dominus ad Abraham: 
Sara uxor tua non appellabitur ultra nomen ejus Sara, sed Sarra erit nomen ejus. 
Sáraj = Má kněžna (původně byla Sáraj kněžnou jenom nad rodem Abramovým; 
pak se z ní stala Kněžna jako taková, Kněžna všech národů, 
jako Abram, tj. Vznešený otec, se stal Abrahamem, tj. Otcem mnohých) 
 

17,1
6 

Et benedicam ei et ex illa dabo tibi filium, cui benedicturus sum: 
eritque in nationes, et reges populorum orientur ex eo. 
Požehnám jí a dám ti z ní syna, jemuž požehnám; 
a učiním z něho národy, i králové národů z něho vzejdou.“ 
Benedicam autem eam/illam et dabo tibi ex ea filium/semen, et benedicam illum, 
et erit in gentibus/nationibus, et reges gentium/populorum ex illo erunt. 
 

17,1
7 

Cecidit Abraham in faciem suam et risit dicens in corde suo: 
Putasne centenario nascetur filius? et Sara nonagenaria pariet? 
Abraham padl na tvář a usmál se a v srdci si řekl: 
„Narodí se stoletému syn? a devadesátiletá Sára porodí?“ 
Et procidit Abraham in faciem suam risitque dicens in sensu suo / intra se: 
Si mihi annorum centum fiet / Si mihi centum annos habenti nascetur 
filius, et si Sarra post nonaginta annos pariet? 
 

17,1
8 

Dixitque ad Deum:  Utinam Ismaël vivat coram te! 
I řekl Bohu: „Kéž by Izmael žil před tebou.“ 
Dixit autem Abraham ad Deum: Ismahel hic/ist vivat in conspectu tuo! 
 

17,1
9 

Et ait Deus ad Abraham: 
Sara uxor tua pariet tibi filium, vocabisque nomen ejus Isaac, 
et constituam pactum meum illi in foedus sempiternum, et semini ejus post eum. 
Tu řekl Bůh Abrahamovi: 
„Sára, manželka tvá, porodí ti syna a dáš mu jméno Izák 
a učiním smlouvu svou pro něho i pro potomstvo jeho po něm smlouvou věčnou. 
Et dixit Deus ad Abraham: 
Ecce Sarra uxor tua pariet filium tibi et vocabis nomen ejus Isaac, 
et statuam testamentum meum ad illum in testamentum aeternum, esse illi Deus, 
et semini ejus post illum. 
Izák (Jicchak) = Směje se, Smíšek 
 

17,2
0 

Super Ismaël quoque exaudivi te; 
ecce benedicam ei, et augebo et multiplicabo eum valde; 
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duodecim duces generabit, et faciam illum in gentem magnam. 
Také v příčině Izmaela jsem tě vyslyšel; 
hle, požehnám mu a rozmnožím ho a rozplodím velice; 
dvanácte knížat zplodí a učiním z něho veliký národ. 
De Ismahel autem ecce exaudivi te, 
et benedixi illum/eum/ei et amplificabo/augebo illum/eum 
et multiplicabo/adaugam illum/eum vehementer; 
duodecium gentes/populos generabit, et dabo illum / ponam eum in gentem magnam. 
 

17,2
1 

Pactum vero meum statuam ad Isaac, quem pariet tibi Sara tempore isto in anno 
altero. 

Smlouvu svou však učiním s Izákem, jehož ti porodí Sára za rok v tomto čase.“ 
Testamentum autem meum statuam ad/cum Isaac, quem pariet tibi Sarra in tempore 

hoc 
ad annum sequentum / in anno sequenti / in anno venturo. 
 

17,2
2 

Cumque finitus esset sermo loquentis cum eo, ascendit Deus ab Abraham. 
Když byl mluvící Bůh skončil řeč s ním, vznesl se od Abrahama do výše. 
Et consummavit loquens cum ipso  et ascendit/abscessit Deus ab Abraham. 
 

17,2
3 

Tulit autem Abraham Ismaël filium suum et omnes vernaculos domus suae 
universosque quos emerat,  cunctos mares ex omnibus viris domus suae, 
et circumcidit carnem praepuitii eorum statim in ipsa die, 
sicut praeceperat ei Deus. 
Vzal tedy Abraham svého syna Izmaela a všechny své domorodé služebníky, 
všechny, které byl koupil, všechny mužské příslušníky své čeledě, 
a obřezal maso jejich předkožky ihned téhož dne, 
jak mu byl Bůh přikázal. 
Et accepit Abraham Ismahel(em) filium suum et omnes domi natos suos 
et empiticios, omnem ergo masculum in domo sua, 
et circumcidit carnem praeputii ipsorum in illo tempore, 
quemadmodum dixit illi Deus. 
 

17,2
4 

Abraham nonaginta et novem erat nnorum quando circumcidit carnem praeputii 
sui. 

Abrahamovi bylo devadesát devět let, když bylo obřezáno maso jeho předkožky. 
Abraham autem/vero erat annorum nonaginta novem, cum circumcisus est carnem 

praeputii sui. 
 

17,2
5 

Et Ismaël filius tredecim annos impleverat tempore circumcisionis suae. 
Jeho syn Izmael v době svého obřezání dovršil třináctý rok. 
Et Ismahel… 
 

17,2
6 

Eadem die circumcisus est Abraham et Ismaël filius ejus. 
Téhož dne byl obřezán Abraham a jeho syn Izmael. 
In illa die et circumcidit se Abraham et Ismahel filius ejus. 
 

17,2
7 

Et omnes viri domus illius, tam vernaculi quam emptitii, et alienigenae pariter 
circumcisi sunt. 
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A také všichni mužští jeho domu, jak doma narození, tak i koupení cizinci, byli 
obřezáni. 

Et domi natos suos et domesticos suos et empticios etiam de filiis alienis circumcidit 
omnes. 

 
  
18,1 Apparuit autem ei Dominus 

in convalle Mambre sedenti in ostio tabernaculi sui in ipso fervore diei. 
Zjevil se mu pak (znovu) Pán, 
když za největšího denního žáru seděl ve vchodu svého stanu v údolí Mamre. 
Visus est autem illi Dominus ad ilicem / apud quercum Mambre 
juxta exitus viarum hoc est in quadruvio 
sedenti illi / cum sederet ad/ante ostium tabernaculi ejus in medio die / in/a meridie. 
nebo: cum sederet ad ostium tabernaculi sui 
 

18,2 Cumque elevasset oculos, apparuerunt ei tres viri stantes prope eum; 
quos cum vidisset, cucurrit in occursum eorum de ostio tabernaculi, et adoravit in 

terram. 
Když totiž pozvedl očí, uviděl tři muže stát nedaleko sebe; 
uzřev je, běžel jim vstříc od vchodu svého stanu, a pokloniv se až k zemi, 
Adlevatis autem oculis suis / Et respiciens oculis suis 
avidit/aspexit, et ecce tres viri stabant super eum / supra illum; 
et cum vidisset eos/illos, occurrit/adcurrit/pro(cu)currit in obviam eis/illis ab ostio 

tabernaculi sui, 
et adoravit super/in terram 
 

18,3 et dixit: Domine, si inveni gratiam in oculis tuis, ne transeas servum suum, 
řekl: „Pane, jestliže jsem nalezl milost ve tvých očích, nepomíjej svého služebníka, 
dicens: (Dominator) Domine, si inventi gratim in conspectu tuo / coram te, 
ne transieris/praeterieris/praetereas servum suum, 
 

18,4 sed adferam pauxillum aquae, et lavate pedes vestros et requiescite sub arbore; 
ale přinesu trochu vody, dejte si umýti nohy a odpočiňte si pod stromem; 
sumam/accipiam (sumatur/accipiatur) autem/nunc aquam (aqua) 
et lavem (laventur) pedes vestros (vestri) et refrigerate (vos) sub (ista) arbore magna; 
 

18,5 ponamque buccellam panis, et confortate cor vestrum; postea transibitis; 
idcirco enim declinastis ad servum vestrum. 
Qui dixerunt: Fac ut locutus es. 
předložím vám skývu chleba, abyste se posilnili; potom půjdete; 
vždyť proto jste se uchýlili k svému služebníku.“ 
Oni řekli: „Učiň, jak říkáš.“ 
et afferam (sumite) panem et manducate (manducabitis) et postea transietis/transibitis 

in viam vestram; 
propter quod declinastis ad servum vestrum. 
Et dixerunt: Sic fac ut dixisti. 

18,6 Festinavit Abraham in tabernaculum ad Saram, dixitque ei: 
Accelera, tria sata similae commisce et fac subcinericios panes. 
Abraham, pospíšiv do stanu k Sáře, pravil: 
„Rychle, smíchej tři míry jemné mouky a zadělej (těsto a napeč) podpopelné chleby.“ 
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Et properavit Abraham in tabernaculum ad Sarram et dixit ei: 
Festina et consparge/commisce tres mensuras similaginis/farinae similae et fac panes 

ingriphios. 
 

18,7 Ipse vero ad armentum cucurrit, et tulit inde vitulum tenerrimum et optimum, 
deditque puero, qui festinavit et coxit illum. 
Sám pak běžel ke stádu, vzal z něho mladé a velmi pěkné tele 
a dal je služebníkovi, který je rychle připravil. 
Et ad boves (ad)cucurrit Abraham et accepit/sumpsit vitulum unum tenerum/bonum et 

saginatum, 
et dedit/tradidit puero, et puer festinavit facere eum. 
 

18,8 Tulit quoque butyrum et lac et vitulum, quem coxerat, et posuit coram eis; 
ipse vero stabat juxta eos sub arbore. 
Poté vzal máslo, mléko a tele, jež byl uchystal, a předložil jim to (a oni jedli); 
sám pak stál vedle nich pod stromem. 
Butyrum et lac et vitulum paraverat et adposuit ante illos, et ederunt/manducaverunt 
illi; 
Abraham vero / ipse autem (ad)stabat iis/illis (nebo: ante ipsos) sub arbore. 
 

18,9 Cumque comedissent, dixerunt ad eum: Ubi est Sara uxor tua? 
Ille respondit: Ecce in tabernaculo est. 
Když byli pojedli, řekli mu: „Kde je tvá manželka Sára?“ 
(A) když odpověděl: „Hle, je ve stanu,“  
Dixit autem/enim ad illum/eum: Ubi est Sarra uxor tua? 
At ille / Qui respondit et dixit: Ecce, ait, in tabernaculo (est). 
 

18,1
0 

Cui dixit: Revertens veniam ad te tempore isto, vita comite, et habebit filium Sara 
uxor tua. 

Quo audito, Sara risit post ostium tabernaculi. 
pravil mu: „Navrátím se k tobě touto dobou, budete-li živi, a tvá manželka Sára bude 

mít syna.“ 
Sára slyšíc to za oponou stanu, zasmála se. 
Dixitque ei/illi (Dominus): Veniens revertar ad te ad hoc tempus in futurum / in 

tempore isto, 
et habebit filium Sarra uxor tua. 
Audiebat autem / Audiens vero haec / Et cum audisset Sarra stans post ostium 

tabernaculi post eum, 
erant enim ambo senes et provecti, in diebus suis, defecerunt autem Sarrae fieri 

muliebria, 
risit autem Sarra in semetipsa dicens: Necdum mihi factum est usque nunc , et dominus 

meus senex est? 
(Text ve verši 10 platí pro verše 10-12!) 
 

18,1
1 

Erant autem ambo senes provectaeque aetatis, et desierant Sarae fieri muliebria. 
Byli totiž oba staří, pokročilého věku, a Sáře minula již doba, kdy ženy rodí. 
 

18,1
2 

Quae risit occulte dicens: 
Postquam consenui, et dominus meus vetulus est, voluptati operam dabo? 
Nepozorovaně se smála a řekla si: 
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„Teď, když jsem zestárla a když můj pán je stařec, budu vyhledávat rozkoše?“ 
 

18,1
3 

Dixit autem Dominus ad Abraham: Quare risit Sara dicens: Num vere paritura 
sum anus? 

Pán však řekl Abrahamovi: „Proč se směje Sára a říká si: Porodím skutečně já, stařena? 
Et dixit Dominus ad Abraham: Quare risit Sarra in semetipsa / intra seipsam dicens: 
Ergo vere pariam ego quae jam senui? 
 

18,1
4 

Nunquid Deo quidquam est difficile? 
Juxta condictum revertar ad te hoc eodem tempore, vita comite, et habebit Sara 

filium. 
Zda je Bohu něco nesnadného? 
Jak jsem pravil, navrátím se k tobě touto dobou, budete-li živi, a Sára bude mít syna.“ 
Numquid impossibile est Deo verbum: (verbum Dei): 
In tempore hoc revertar/veniam igitur ad te in futurum/opportune, 
et habebit Sarra filium / et erit Sarrae filius. 
 

18,1
5 

Negavit Sara, dicens: Non risi, timore perterrita. 
Dominus autem: Non est, inquit, ita, sed risisti. 
Sára zapírala řkouc: „Nesmála jsem se,“ protože měla strach, 
Pán však pravil: „Není tomu tak; smála ses.“ 
Negavit Sarra dicens: Non risi, timuit enim. 
Et dixit (Dominus autem dixit): Non, sed risisti. 
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10.8  Potrestání Sodomy a Gomorry. Hřích krvesmilstva Lotových dcer a Lotova svatá 
smrt 

(1M 18,16-19,38) 
 
10.8.1 Poté, co tři nejsvětější Osoby povstaly, pohlédly k Sodomě a vydaly se jejím směrem. 
Abraham šel s nimi, aby je doprovodil a rozloučil se s nimi. Věčný Otec Abrahamovi řekl: 
„Křik ze Sodomy a Gomorry je tak silný a jejich hřích tak těžký, že sestoupím, abych viděl, zda 
si počínali opravdu podle křiku, který ke mně přišel, či není-li tomu tak, abych to zvěděl“ (1M 
18,20-21). Dva muži pokračovali v cestě, totiž božské Slovo a Duch svatý v lidské podobě, aby 
vykonali trest nad hříšnými městy, avšak Abraham, jenž stál před třetím z mužů, totiž před 
věčným Otcem, byl pohnut planoucí láskou a začal se mocně přimlouvat u Boha za Sodomu a 
s pokornou důvěrou mu řekl: „Pane, což zahubíš spravedlivého s nespravedlivým? Bude-li ve 
městě padesát spravedlivých, zahynou společně? A neušetříš toho místa pro padesát 
spravedlivých, bude-li jich tam tolik? To nedělej, abys takto jednal a usmrtil spravedlivého 
s bezbožným, aby spravedlivý byl na tom stejně jako nespravedlivý; to není tvé jednání; ty, 
který soudíš celou zemi, nebudeš přece takto vykonávat soud!“ (1M 18,23-25). Bůh mu 
odpověděl: „Najdu-li v Sodomě mezi obyvateli padesát spravedlivých, pro ně odpustím celému 
městu!“ (1M 18,26). Abraham pokračoval ve své řeči: „Poněvadž jsem jednou začal, dovoluji 
si ke svému Pánu promluvit znovu, ačkoli jsem jen prach a popel: bude-li do těch padesáti 
spravedlivých pět chybět, zničíš pro těch pět celé město?“ (1M 18,27-28a). Bůh mu odpověděl: 
„Nezničím, najdu-li jich tam čtyřicet pět“ (1M 18,28b). Abraham naléhal dále: „Co učiníš, 
najde-li se jich tam čtyřicet?“ A Bůh mu řekl: „Nebudu pro těch čtyřicet zabíjet“ (1M 18,29). 
Abraham pak řekl: „Prosím tě, Pane, nehněvej se, když budu mluvit dále: co když se jich tam 
najde jen třicet.“ A Bůh odpověděl: „Neučiním tak, najdu-li jich tam třicet“ (1M 18,30). A 
Abraham ještě pokračoval ve své řeči: „Nerozhněvej se na mne, Pane, ale co když se jich tam 
najde jen dvacet?“ A Bůh pravil: „Nebudu usmrcovat pro těch dvacet“ (1M 18,31). Nakonec 
Abraham řekl: „Nehněvej se, Pane, když promluvím ještě jednou: a co když jich tam bude jen 
deset?“ A věčný Otec odpověděl: „Nebudu vyhlazovat pro těch deset“ (1M 18,32). Věčný Otec 
se pak ztratil Abrahamovi s očí a Abraham se vrátil do svého domova v Hebronu. 
 
10.8.2 Abraham v rozhovoru s Bohem zkoumá meze Boží spravedlnosti, žádá o ušetření všech, 
nejen Lota a jeho rodiny, neprosí tedy  pouze za nevinné, ale i za hříšníky, aby byli ušetřeni pro 
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zásluhy (hebr. zechujot, sg. zechut) několika spravedlivých (hebr. caddikim). Hrstka 
spravedlivých může svými zásluhami odvrátit pohromu, avšak i jejich vliv má své hranice, 
pokud nenaleznou alespoň minimální počet stejně smýšlejících a jednajících. Proto by 
spravedlivý člověk měl žít na místě, kde žije alespoň 10 spravedlivých, jinak ve společenství 
zkažených musí sdílet jejich osud. Srov. Ez 16,49-50 (výstižný popis hříchu obyvatel Sodomy) 
a srov. také Jr 23,14-15; 5M 29,22; Oz 11,8; Mdr 19,13-17; Sír 16,7; 3Mak 2,5; Ju 7; Zj 11,8. 
 
10.8.3 O několik dní později ti dva muži, totiž božské Slovo a Duch svatý v lidské podobě, 
přišli večer do Sodomy. Lot seděl v městské bráně, jak bylo jeho zbožným zvykem, neboť vodil 
domů poutníky, o nichž cítil ve svém srdci, že si zasluhují jeho důvěru, neboť je chtěl ochránit 
před nebezpečím, aby neupadli do zkaženosti toho města; zůstal totiž spravedlivý mezi 
zvrhlými sodomskými obyvateli, kteří každý den trápili jeho duši svými nestoudnými skutky. 
A když uviděl ty dva muže, jak přicházejí do města, povstal a vyšel jim vstříc, sklonil se před 
nimi tváří k zemi, a aniž by věděl, kdo jsou, řekl jim: „Prosím, moji páni, vejděte do domu 
svého služebníka a přenocujte tam; umyjte si nohy a zítra půjdete svou cestou.“ Oni odpověděli: 
„Nevejdeme, ale zůstaneme na ulici“ (1M 19,1-2). Když na ně Lot naléhal, vešli do jeho domu 
a najedli se. Ještě než se uložili ke spánku, mnoho zvrhlých sodomských mužů, mladých i 
starých, vedených svou zhýralou žádostivostí a svými nestoudnými vášněmi, se začalo dobývat 
do Lotova domu a rozčíleně se dožadovat, aby jim vydal ty dva poutníky, které chtěli zneužít. 
Lot se je snažil uklidnit, vyšel před dům, zavřel za sebou dveře a řekl jim: „Nechtějte prosím, 
bratří moji, nechtějte dělat nic zlého! Mám dvě dcery, které ještě muže nepoznaly; vyvedu je 
vám a dělejte si s nimi, co chcete; jen těmto mužům nedělejte nic zlého, poněvadž vešli do stínu 
mé střechy!“ (1M 19,7-8). Avšak satanský hněv zachvátil sodomské muže do té míry, že 
uchopili Lota a chystali se vyrazit dveře. Ti dva mužové však velice rychle vtáhli Lota k sobě 
do domu a dveře zavřeli. A všechny sodomské muže, kteří stáli před vchodem do Lotova domu, 
ranili slepotou, takže nemohli najít dveře. Poněvadž Lot chtěl pro záchranu těch dvou mužů 
vydat své dvě dcery sodomským mužům, aby na nich uspokojili svou nečistou zvrhlost, zhřešil 
tím sice těžce, protože účel neospravedlňuje prostředky, ale potom pochopil nesprávnost svého 
jednání, konal za ně pokání a dosáhl od Boha odpuštění. 
 
10.8.4 Po této nepříjemné události se oba mužové dali Lotovi poznat, aby věděl, kdo jsou, a 
řekli mu: „Máš tu někoho ze svých? Zetě nebo syny nebo dcery, všechny své příslušníky vyveď 
z tohoto města; neboť zahladíme toto místo, poněvadž se rozmohl jejich křik před Pánem, který 
nás poslal, abychom je zahubili“ (1M 19,12-13). Lot proto vyšel za svítání ven a řekl svým 
nastávajícím zeťům, kteří si měli vzít jeho dcery: „Hned vstaňte a vyjděte z tohoto místa, neboť 
Pán toto město zničí!“ (1M 19,14). Ale ti si mysleli, že snad žertuje a nevěnovali jeho slovům 
pozornost. A když se Lot vrátil domů, oba mužové na něj naléhali, aby ihned vzal svou ženu a 
obě dcery a odešel s nimi z toho zvrhlého města, a tak nezahynul v jeho troskách. A když viděli, 
že ještě váhá, uchopili ho za ruku a vyvedli jej i jeho ženu a obě jeho dcery za město, neboť 
Bůh čekal s trestem, dokud nebude Lot zachráněn i se svou rodinou. A když byli za městem, 
řekli mu: „Zachraň svůj život! Neohlížej se za sebe a nikde v okolí se nezastavuj, ale na horách 
hledej záchranu, abys také nezahynul“ (1M 19,17). Lot naléhavě žádal oba muže, aby jemu i 
jeho rodině dovolili najít útočiště ve městě Segoru, které Bůh pak ušetřil. Když vstoupili do 
toho města, byl již den a Bůh zničil deštěm ohně a síry Sodomu a Gomorru i další města dvě 
města Pentapole a zahubil všechny jejich obyvatele, jakož i všechna zvířata a všechny rostliny. 
Avšak při vstupu do Segoru se Lotova žena ohlédla proti příkazu Božímu a za tuto svou 
neposlušnou zvědavost a nezdravý stesk ji Bůh na místě potrestal tím, že byla zasypána solí 
z nebes a proměnila se v solný sloup. Tento trest přivedl mnohé obyvatele těch prokletých měst 
k tomu, že poznali spravedlnost hněvu Božího se zřetelem ke svým hříchům a litovali jich 
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alespoň tehdy, když na ně už padal ohnivý a sežehující déšť. Sv. Augustin píše73 ve svém díle 
O Boží obci, že tento trest byl obrazem budoucího soudu Božího. Chráněnci andělů se nesměli 
ohlížet za sebe, protože duch se nesmí vracet ke starému způsobu života, jehož se zprošťuje 
znovuzrozením z milosti, chce-li ujít poslednímu soudu. Lotova žena se ohlédla zpět a 
proměnila se v solný sloup jako varovný příklad pro ty, kdo věří. 
 
10.8.5 Města Sodoma a Gomorra  a s nimi také Adma a Seboim, která všechna ležela na jižním 
pobřeží Mariina jezera, dnes Mrtvého moře, v údolí Siddím (srov. 1M 14,3), Bůh zničil tím, že 
vychýlil z oběžné dráhy nebeské těleso, které bylo složeno z vody, síry a soli a které mělo tvar 
obřího hřibu, a nechal je nad těmi městy vybuchnout a spadnout ve formě přívalu vody, ohně, 
síry a soli. Toto nebeské těleso vytvořil Bůh za potopy světa z malé části nadbytku vody a tímto 
trestem se proměnil rajský kraj na jih od Mariina jezera s příjemným podnebím a velkou 
úrodností v neúrodnou poušť. Mariino jezero, plné svěží vody a oplývající hojností ryb, bylo 
zamořeno, jeho vody se začaly kalit a páchly, staly se nadmíru slanými a nic v nich nemůže žít, 
což způsobily zhoubné látky ohnivého přívalu. Abraham, jenž slyšel v Hebronu strašlivý rachot 
výbuchu onoho nebeského tělesa, druhého dne vyšel ven a vrátil se na místo, kde se před Bohem 
přimlouval za Sodomu, a odtamtud spatřil, jak vystupuje dým ze žhavých trosek a zahaluje 
celou tu krajinu v hustých mracích. Sodoma, Gomorra a dvě další města Pentapole byla zničena 
od Boha v r. 3283 po stvoření světa. Krajina nese všechny známky prokletí: zcela pusté břehy 
a slanou vodu s obsahem 22 % soli (běžně v moři 4,6 %). Dřívější úrodné údolí Siddím nyní 
přikrývá Mrtvé moře o rozměrech 17 x 85 km (1.050 km2); údolí je o 390 m níže než hladina 
Středozemního moře. V letech 1924-1973 při archeologických vykopávkách bylo objeveno pět 
měst (Ohira, Numejra, Safi, Feifa a Khanazir); v Numejře byly objeveny kostry s rozdrcenými 
kostmi. Připomínáme, že v r. 3260 po stvoření světa na začátku vlády Melchisedechovy dostala 
jistá důležitá místa na území jeho sálemského království jiná jména: Galilejské jezero se 
nazývalo Melchisedechovo jezero, řeka Jordán dostala název Řeka života, hora Tábor se stala 
horou nejsvětější Trojice (Ananiáše, Melchisedecha a Malachiáše), hora Blahoslavenství se 
nazývala Melchisedechovou horou, hora Karmel horou Malachiášovou a hora Sínaj horou 
Ananiášovou; mimo území sálemského království se nacházelo Mariino jezero (dnešní Mrtvé 
moře). Všichni králové Pentapole (oblasti pěti měst, kterou tvořily městský stát sodomský, 
gomorský, ademský, sebójský a belský, totiž sóarský) odváděli sálemskému králi 
Melchisedechovi dobrovolné poplatky na znamení vděčnosti za jeho dovolení, aby nadále 
vládli ve svých městech v pokoji. Ačkoli měli určitou autonomii, přece jen byli podřízeni jeho 
svrchované vládě, protože území jejich měst leželo na území kenaánském. 
 
10.8.6 Lot, jehož Bůh zachránil na Abrahamovu přímluvu před záhubou v době trestu nad těmi 
hříšnými městy, našel útočiště se svými dvěma dcerami ve městě Segoru, třebaže jenom na 
krátký čas; neboť byl ustrašený a nejistý, že snad i toto město bude potrestáno zničením, a proto 
odešel i se svými dcerami do hor a tam přebýval v jeskyni. A stalo se, že dcery, jsouce páleny 
tělesnou žádostivostí, si politováníhodným způsobem usmyslely pod záminkou, že tam nejsou 
žádní muži, z nichž by mohly mít děti, počít děti ze svého otce. Z toho důvodu přimíchaly otci 
do vína dráždivý a omamný prostředek, a jedné noci, kdy se Lot napil vína, starší z jeho dcer 
s ním ležela, a následující noci tak učinila jeho mladší dcera. V obou případech byl přimíchaný 
prostředek natolik účinný, že Lot o ničem nevěděl. Z tohoto hanebného krvesmilstva obě dcery 
s ním počaly dítě. Není pro ně žádného ospravedlnění, protože nikdy nemůže být spravedlivá 
příčina pro to, aby se někdo dopustil hříchu. Kromě toho nedostatek mužů byl jen smyšlenou 
příčinou, protože v rodině spravedlivého a ctnostného Abrahama byl ve skutečnosti mužů 
dostatek. Navíc krvesmilství s vlastním otcem bylo ohavným hříchem již od časů Adama a Evy. 

73 De civ. Dei 16,30 
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Proto obě Lotovy dcery byly ihned proklety, a když samy poznaly, že jsou těhotné, tak ještě 
dříve, než by to jejich otec mohl poznat, z vlastního rozhodnutí jej opustily a putovaly se po 
zemi a vytrpěly mnoho strastí a běd. Lot se nikdy nedozvěděl, že jeho dcery s ním otěhotněly. 
Z jejich synů jménem Moáb a Ammón vznikly modloslužebné národy Moábců a Ammónovců, 
které byly nepřítelem Izraele (srov. 4M 25,1-9; 5M 23,4-7; Sd 10,6). Lot ani uprostřed svého 
velkého trápení, jež sloužilo k nápravě některých omylů jeho života, nepřestal důvěřovat Bohu 
a dožil dny svého života v poustevně. Krásné svědectví Lotovi vydává apoštol Petr (2Pt 2,7-8). 
10.8.7 Na co se Bůh rozpomenul u Abraháma (1M 19,29)? Podle targúmu na to, že Lot věděl, 
že Sára je Abrahamova žena a nikoli sestra, a neřekl nic Egypťanům a litoval Abraháma. Bez 
Abraháma by Lot ještě byl v Chárranu, a nikoli v Sodomě, a proto by nebylo spravedlivé, kdyby 
zahynul, vždyť dobrovolně doprovázel strýce při jeho putování cizí zemí. Lotovy dcery byly 
přesvědčeny, že svět byl právě zničen a ony zůstaly jedinými ženami na světě, a proto se 
domnívaly, že musejí zajistit pokračování lidského rodu se svým otcem a že stejně už nikdy 
nenaleznou manžela, neboť mužové budou od nich prchat, když se dozvědí, že pocházejí 
z prokletého města. Ostatně věděly, že pohanské národy tolerují krvesmilstvo (incest), přesto 
otce opily, neboť věděly, že jejich čin, ačkoli zdůvodnitelný, zůstává ohavným. Jejich čisté 
úmysly nebyly prosty smyslných instinktů. Duch úpadku se později projevil v chování 
moábských dcer, které se snažily odvrátit syny Izraele od víry (4M 25,2). Bůh je soudil podle 
jejich úmyslů, které byly dobré, a pouze vyloučil jejich mužské potomky Moábity a Ammónity 
ze smlouvy s Izraelem (5M 23,4) pro vinu Lotovu. Krvesmilné (incestní) spojení se objevuje 
také mezi Judou a jeho snachou Támar (1M 38,16) a Moábitka Rut se podruhé vdala za Boaze 
z kmene Judova, takže i původ budoucího Vykupitele sahá k incestnímu spojení, trestanému 
podle Zákona Mojžíšova smrtí. To se stalo proto, aby budoucí Vykupitel pochopil duše všech 
lidských bytostí a sdílel s nimi jejich slabost i sílu, aby svými slovy i skutky nalezl cestu k jejich 
srdci a přivedl je k Bohu. Tehdy bylo ještě příliš brzy, než aby Lot a Boaz mohli rozpoznat 
nesmírný význam spojení, k němuž došlo. Co se týče Lota, text upozorňuje na jeho nedostatek 
mravnosti a opakovanou opilost: ve spojení u starší sestry „a když vstala“ (19,33) se vkládá 
punktované písmeno vav (vav, bet, kof, vav, mem, he), kdežto v případě mladší sestry je stejné 
spojení psáno bez tohoto vav (vav, bet, kof, mem, he): srov. Rut 3,14; tím se chce říci, že Lot 
při procitnutí věděl, co se v noci stalo, a přesto se následující noci nezdržel pití. 
 
10.8.8 Historickou pravdu o době a životě patriarchů dokládají archeologické nálezy. 
V syrském městě dávného starověku jménem Ebla (dnes pahorek Tell Mardikh v severní Sýrii 
asi 55 km od Aleppa) byly objeveny v r. 1964 kamenné sochy s nápisy a v r. 1974 prvních 42 
tabulek sice popsaných sumerským klínovým písmem, ale zato jazykem podobným 
kenaánským jazykům. V létě 1975 byl objeven celý archív, obsahující 15 tisíc tabulek. Tyto 
tabulky byly původně uloženy v královském paláci na dřevěných policích nastojato, a když 
požár zničil celý palác, shořely i dřevěné police a tabulky se pak sesuly na podlahu a zříceniny 
paláce je přikryly.V r. 1978 archeologové již měli 20 tis. tabulek. Většinou jde o obchodní a 
úřední zápisy, někdy to jsou také literární texty nebo sumersko-kenaánské slovníky (Sumerisch-
Eblaitisch). Ebla bylo ve druhé polovině 3. tisíciletí př. Kr. velké město s 260 tisíci obyvateli, 
z nichž 11 tisíc pracovalo v královském paláci, a obchodovalo se všemi částmi tehdy známého 
světa hlavně s látkami, mědí, dřevem a polodrahokamy. Mezi jmény obyvatel se objevují jména 
jako Abram, Ismailu, Israilu, Mikailu nebo Isaja; jeden z králů se jmenoval Hebrum (Heber). 
Na podzim 1977 se na jedné tabulce z Ebly našel zápis jmen pěti měst, přesně v tom pořadí, jak 
je jmenuje Písmo svaté: Sodoma, Gomorra, Adamat, Seboim a Bélam (srov. 1M 14,2). Toto 
město jménem Ebla zničil asi kolem r. 2240 př. Kr. akkadský král Sargon. Město pak jen 
živořilo a postupně se vzpamatovávalo, podruhé a úplně  jej zničili Chetité po r. 1650 př. Kr. 
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Liber Genesis XVIII,16-XIX,1-38 
První kniha Mojžíšova 18,16-19,38 

 
18,1
6 

Cum ergo surrexissent inde viri, direxerunt oculos contra Sodomam; 
et Abraham simul gradiebatur deducens eos. 
Když pak ti muži odtud se zvedli, zamířili k Sodomě (a Gomoře); 
Abraham kráčel s nimi, doprovázeje jich. 
Exsurgentes autem inde viri conspexerunt in faciem Sodomorum et Gomorrae; 
(…ibant ad Sodomae / respexit Dominus super Sodomam et Gomorram) 
Abraham autem/vero ambulabat cum illis/eis deducens eos (deducebat eos et 

ambulabat cum iis). 
 

18,1
7 

Dixitque Dominus: Num celare potero Abraham (puero meo) quae gesturus sum, 
I pravil Pán: „Což mohu utajit před (mým služebníkem) Abrahamem, co hodlám učinit, 
Dominus autem dixit (Et post haec dixit ei Dominus): Non celabo ego Abraham 

puero/um meo/um 
quae ego facturus sum, 
 

18,1
8 

cum futurus sit in gentem magnam ac robustissimam, 
et benedicendae sint in illo omnes nationes terrae? 
když přece vzroste v národ veliký a četný 
a když v něm budou požehnány všechny národy země? 
Abraham autem fiens/fiet/erit in gentem magnam et multam 
et benedicentur in eo/ipso omnes gentes terrae. 
 

18,1
9 

Scio enim quod praecepturus sit filiis suis et domui suae post se, 
ut custodiant viam Domini et faciant judicium et justitiam, 
ut adducat Dominus propter Abraham omnia quae locutus est ad eum. 
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Vím, že přikáže svým synům i svému potomstvu, 
aby zachovávali cesty Páně a jednali podle práva a spravedlnosti, 
aby Pán pro Abrahama vyplnil všechno, co mu slíbil.“ 
Sciebam/Sciebat enim quia/quod disponebat/constituet Abraham filiis ejus/suis et 

domui suae post se, 
ut custodient/servabunt vias Domini et facere justitiam et judicium, 
ut superducat Dominus in Abraham omnia quaecumque locutus est ad illum / indicavit 

eum/ei. 
 

18,2
0 

Dixit itaque Dominus: 
Clamor Sodomorum et Gomorrhae multiplicatus est, et peccatum eorum 

adgravatum est nimis. 
Pokračoval tedy Pán: 
„Křik Sodomanů a Gomořanů se rozmnožil a jejich hříchy nabyly veliké tíže. 
Et dixit / Dixit autem Dominus: 
Clamor Sodomorum et Gomorraeorum (Sodomae et Gomorrae) inpletus est et ascendit 

ad me, 
et peccata/delicta eorum magna/invisa/nimia sunt valde. 
 
Křik (hebr. ze´áqá) je výrazem pro volání o pomoc, o právní ochranu. 
 

18,2
1 

Descendam et videbo utrum clamorem, qui (per)venit ad me, opere compleverint, 
an non est ita, ut sciam. 
Sestoupím, abych viděl, zda činili opravdu podle křiku, který ke mně přišel, 
či není-li tomu tak, abych to zvěděl.“ 
Descendens ergo/itaque et videam (et viderem) si secundum/juxta clamorem 

illorum/eorum/ipsorum 
(per)venientem ad me consummantur quodsi non est, ut sciam/agnoscam. 
 
 

18,2
2 

Converteruntque se inde, et abierunt Sodomam. 
Abraham vero adhuc stabat coram Domino. 
I obrátili se odtud a kráčeli směrem k Sodomě. 
Abraham však stále ještě stál před Pánem. 
Et conversi inde viri venerunt in Sodoma. 
Abraham autem erat adhuc stans ante Dominum. 
 

18,2
3 

Et appropinquans ait: Nunquid perdes justum cum impio? 
+ Et erit justus tamquam impius? 
A přistoupiv pravil: „Což zahubíš spravedlivého s bezbožným? 
(A spravedlivému se povede stejně jako bezbožnému?) 
Et appropians Abraham dixit: Ne simul perdas (Perdas, Domine, pariter) justum cum 

impio/iniquo? 
+ Et erit justus tamquam impius/iniquus. 
 

18,2
4 

Si fuerint quinquaginta justi in civitate, peribunt simul? 
et non parces loco illi propter quinquaginta justos, si fuerint in eo? 
Bude-li ve městě padesát spravedlivých, zahynou společně? 
A neušetříš toho místa pro padesát spravedlivých, bude-li jich tolik v něm? 
Domine, si inventi fuerint quinquaginta justi in civitate, perdes illos 
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et non remittes/salvabis omnem locum/omni loco causa illorum quinquaginta 
justorum? 

 
18,2
5 

Absit a te, ut rem hanc facias et occidas justum cum impio, 
fiatque justus sicut impius. Non est hoc tuum: 
qui judicas omnem terram, nequaquam facies judicium hoc. 
Odstup od tebe, abys, tak jednaje, usmrtil spravedlivého s bezbožným, 
aby spravedlivý byl na roveň postaven s bezbožným; to není tvé jednání; 
ty, který soudíš celou zemi, nebudeš přece takto vykonávat soud.“ 
Nullo modo tu facies/facias hoc verbum occidere/ut occidas justum cum impio/iniquo, 
et erit justus tamquam impius/iniquus. Nequaquam 
qui judicas omnem terram, nonne facies hoc judicium. 
 
Abraham v dialogu s Bohem zkoumá meze Boží spravedlnosti, žádá o ušetření všech, 
nejen Lota a jeho rodiny, neprosí tedy  pouze za nevinné, ale i za hříšníky, aby byli 
ušetřeni pro zásluhy (zechujot, sg. zechut) několika spravedlivých (caddikim). Hrstka 
spravedlivých může svými zásluhami odvrátit pohromu, avšak i jejich vliv má své 
hranice, pokud nenaleznou alespoň minimální počet stejně smýšlejících a jednajících. 
Proto podle rabínských výkladů by spravedlivý člověk měl žít na místě, 
kde žije alespoň 10 spravedlivých, jinak ve společenství zkažených musí sdílet jejich 
osud. 
Srov. Ez 16,49-50 (popis hříchu obyvatel Sodomy). 
 

18,2
6 

Dixitque Dominus ad eum: Si invenero Sodomis quinquaginta justos in medio 
civitatis, 

dimittam omni loco propter eos. 
I řekl mu Pán: „Najdu-li v Sodomě mezi obyvatelstvem padesáte spravedlivých, 
odpustím pro ně celému městu.“ 
Et dixit Dominus: Si fuerint in Sodomis quinquaginta justi in civitate, 
remittam omni loco (totum locum servabo) propter illos. 
 

18,2
7 

Respondensque Abraham ait: 
Quia semel coepi, loquar ad Dominum meum, cum sim pulvis et cinis. 
Tu počal Abraham opět mluvit, řka: 
„Poněvadž jsem jednou začal, budu mluviti (dále) k svému Pánu, ačkoli jsem prach a 

popel. 
… ego autem terra ac cinis sum (ego autem sum terra et cinis)… 
 

18,2
8 

Quid, si minus quinquaginta justis quinque fuerint? 
Delebis propter quadraginta quinque universam urbem? 
Et ait: Non delebo, si invenero ibi quadraginta quinque. 
Což, bude-li spravedlivých padesáte bez pěti? 
Zničíš pro pět celé město?“ 
I řekl: „Nezničím, naleznu-li jich tam čtyřicet pět.“ 
Et dixit: Non perdam, si invenero ibi quadraginta quinge. 
 
 
 

18,2
9 

Rursumque locutus est ad eum: Sin autem quadraginta ibi inventi fuerint, quid 
facies? 
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Ait: Non percutiam propter quadraginta. 
A opět mu pravil: „Co učiníš, bude-li jich tam nalezeno čtyřicet?“ 
Řekl: „Nebudu pro těch čtyřicet zabíjet.“ 
 

18,3
0 

Ne quaeso, inquit, indigneris, Domine, si loquar. 
Quid, si ibi inventi fuerint triginta? 
Respondit: Non faciam, si invenero ibi triginta. 
„Nehněvej se,“ pravil, „prosím, Pane, budu-li (dále) mluvit. 
Což, bude-li jich tam nalezeno třicet?“ 
Odpověděl: „Neučiním tak, naleznu-li jich tam třicet.“ 
 

18,3
1 

Quia semel, ait, coepi, loquar ad Dominum meum. 
Quid, si ibi inventi fuerint viginti? 
Ait: Non interficiam propter viginti. 
„Poněvadž jsem jednou začal,“ pravil, „budu mluvit dále k svému Pánu. 
Což, bude-li jich tam nalezeno dvacet?“ 
Řekl: „Nebudu usmrcovat pro těch dvacet.“ 
 

18,3
2 

Obsecro, inquit, ne irascaris, Domine, si loquar adhuc semel. 
Quid, si inventi fuerint ibi decem? 
Ex dixit: Non delebo propter decem. 
„Prosím,“ pravil, „nehněvej se, Pane, budu-li ještě jednou mluvit. 
Což, bude-li jich tam nalezeno deset?“ 
Řekl: „Nebudu vyhlazovat pro deset.“ 
 
Abraham se zastavil na deseti, Jeremiáš (5,1) a Ezechiel (22,30) jdou až k jednomu 

spravedlivému, 
neboť jeden skutečně Spravedlivý nakonec splatí vinu všech (Iz 53; 1Pt 2,22-25; 3,18). 
Dest mužů z pohanských národů jednou uchopí cíp roucha jednoho Judejce a řeknou: 
Půjdeme s vámi, slyšeli jsme, že s vámi je Bůh = Emanuel = Kristus (Za 8,23); 
Podobně sedm žen se chopí jednoho muže, aby nesly jeho jméno (Iz 4,1). 
Ovšem v Sodomě se našli jen čtyři spravedliví, totiž Lot, jeho žena a jeho dvě dcery. 
 

18,3
3 

Abiitque Dominus, postquam cessavit loqui ad Abraham; 
et ille reversus est in locum suum. 
I odešel Pán, když byl domluvil s Abrahamem; 
ten pak vrátil se ke svému místu. 
Abiit autem Dominus ut desiit loquens ad Abraham; 
et Abraham (autem) reversus/regressus est ad locum suum. 
 

  
19,1 Veneruntque duo angeli Sodomam vespere, et sedente Lot in foribus civitatis. 

Qui, cum vidisset eos, surrexit et ivit obviam eis, adoravitque pronus in terram 
(Oni) dva andělé přišli do Sodomy podvečer, právě když Lot seděl v bráně města. 
Uzřev je, vstal, šel jim vstříc a poklonil se hluboce k zemi 
Venerunt autem duo angeli in Sodomam (Sodomis) ad vesperam, 
Loth autem/vero sedebat ad portam (juxta ostium) Sodomorum, 
et cum vidisset eos Loth exsurrexit in obviam illis et adoravit in faciem in terra / super 

terram 
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19,2 et dixit: Obsecro, domini, declinate in domum pueri vestri et manete ibi: 
lavate pedes vestros, et mane profciscemini in viam vestram. 
Qui dixerunt: Minime, sed in platea manebimus. 
a řekl: „Prosím, pánové, vejděte do domu svého služebníka a zůstaňte tam. 
Umyjte si nohy a zítra půjdete svou cestou.“ 
Oni pravili: „Nevejdeme, ale zůstaneme na ulici.“  
et dixit: Ecce, domini, divertite in domum pueri vestri… 
…qui dicebant: Non intrabimus sed in platea/plateis manebimus. 

19,3 Compulit illos oppido ut diverterent ad eum; ingressisque domum illius 
fecit convivium, et coxit azyma, et comederunt. 
Tu je naléhavě nutil, aby k němu vešli. Když (konečně) do jeho domu vstoupili, 
vystrojil hody a napekl nekvašených chlebů, a pojedli. 
Et coegit/cogebat illos/eos Loth et deverterunt ad eum… 
 

19,4 Prius autem quam irent cubitum, viri civitatis vallaverunt domum 
a puero usque ad senem, omnis populus simul. 
Dříve však než šli spat, mužové města (Sodomy) oblehli dům, 
všechen lid bez rozdílu, od chlapců až po starce. 
…viri autem civitatis Sodomorum circumdederunt domum 
ab infante usque ad senem, totus populus pariter. 
 

19,5 Vocaveruntque Lot et dixerunt ei: Ubi sunt viri, qui introierunt ad te nocte? 
Educ illos huc, ut cognoscamus eos. 
Zavolavše Lota řekli mu: „Kde jsou ti mužové, kteří k tobě v noci vešli? 
Vyveď je sem, abychom je poznali!“ 
…qui venerunt 
Educ illos ad nos, ut coitum faciamus (ut concumbamus) cum eis. 
 

19,6 Egressus ad eos Lot post tergum occludens ostium ait: 
Lot vyšed k nim a zavřev za sebou dveře pravil: 
Exivit autem ad eos Loth ad posticium/protyrum et osteum clusit post se et dixit eis: 
 

19,7 Nolite, quaeso, fratres mei, nolite malum hoc facere. 
„Nechtějte prosím, bratři moji, nechtějte dělat nic zlého. 
… nolite malefacere viris. 
 

19,8 Habeo duas filias, quae necdum cognoverunt virum, 
educam eas ad vos, et abutimini eis sicut vobis placuerit, 
dummodo viris istis nihil mali faciatis, quia ingressi sunt sub umbra culminis mei. 
Mám dvě dcery, které ještě muže nepoznaly; 
vyvedu je vám a dělejte si s nimi, co chcete; 
jen těmto mužům nedělejte nic zlého, poněvadž vešli do stínu mé střechy.“ 
Sunt autem mihi filiae duae, quae nondum noverunt / non cognoverunt / nesciunt viros, 
producam illas/eas ad vos, et utimini eas quomodo/quemadmodum vultis, 
tantum in viros istos nolite facere injuste/iniquum/male, propter quod / propterea quia 
introierunt/intraverunt sub tecto tignorum meorum 
(sub tectum domus meae / sub umbraculum tegminis mei). 
 

19,9 At illi dixerunt: Recede illuc. 
Et rursus: Ingressus es, inquiunt, ut advena; nunquid ut judices? 
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te ergo ipsum magis quam hos adfligemus. 
Vimque faciebant Lot vehementissime, jamque prope era(n)t ut effringerent foras. 
Oni však řekli: „Kliď se odtud!“ 
A pokračovali: „Na to jsi přišel sem, cizinče, abys nás soudil? 
Proto s tebou naložíme hůře než s nimi.“ 
A doráželi na Lota s velikou silou, takže by byli bezmála vylomili dveře. 
Dixerunt autem: Recede illuc. 
Et dixerunt: Intrasti ut inhabites non ut et judices nun ergo. 
Nunc ergo te nocebimus magis quam illos. 
Et inruebant in virum Loth vehementer et accesserunt confringere ostium. 
 

19,1
0 

Et ecce miserunt manum viri et introduxerunt ad se Lot clauseruntque ostium 
Tu však oni mužové vystrčili ruce a vtáhše Lota k sobě, zavřeli dveře. 
Extendentes autem viri manus adtraxerunt Loth ad se in domum et ostium domus 

clauserunt, 
 

19,1
1 

et eos, qui foris erant, percusserunt caecitate a minimo usque ad maximum, 
ita ut ostium invenire non possent. 
Ty pak, kteří byli venku, od nejmladšího do nejstaršího ranili slepotou, 
že nemohli najít dveře. 
Viros autem/vero, qui erant ad ostium domus, percusserunt orbitate a minimo usque ad 

maximum, 
et defecerunt quaerentes ostium / ut ostium domus quoad aperire cupiebant non 

repperirent 
 
Ranili slepotou (hebr. sanvérím) se objevuje ještě v 2Kr 6,18. 
 

19,1
2 

Dixerunt autem ad Lot: Habes hic quempiam tuorum, generum aut filios aut 
filias? 

Omnes, qui tui sunt, educ de urbe hac; 
A řekli Lotovi: „Máš tu někoho ze svých? 
Zetě nebo syny nebo dcery, všechny své příslušníky vyveď z tohoto města; 
Dixerunt autem viri/angeli ad Loth: Sunt tibi hic generi aut filii aut filiae? 
Aut si quis est tibi alius in civitate, educ eos de loco hoc; 
 

19,1
3 

delebimus enim locum istum, eo quod increverit clamor eorum coram Domino, 
qui misit nos ut perdamus illos. 
neboť zahladíme toto místo, poněvadž se rozmohl jejich křik před Pánem, 
který nás poslal, abychom je zahubili.“ 
quia/quoniam nos perdimus locum hunc, quoniam/quia exaltatus est clamor eorum ante 

Deum, 
et misit nos Dominus conterere/perdere illos. 
 

19,1
4 

Egressus itaque Lot, locutus est ad generos suos, qui accepturi erant filias ejus, et 
dixit: 

Surgite, egredemini de loco isto, quia delebit Dominus civitatem hanc. 
Et visus est eis quasi ludens loqui. 
Vyšel tedy Lot a mluvil ke svým zeťům, kteří hodlali vzít si za manželky jeho dcery, 

řka: 
„Vstaňte, vyjděte z tohoto místa, neboť Pán toto město zničí.“ 
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Zdálo se jim však, že mluví žertem. 
Exiit autem Loth et locutus est ad generos suos, qui acceperant filias ejus, et dixit ad 

eos: 
Exsurgite et exite de hoc loco (ex loco hoc), quia Dominus conteriturus est (conteret 

Dominus) 
civitatem hanc. Putabat autem se derideri coram generis suis (Sed visum est illisquod 

derideret eos). 
 

19,1
5 

Cumque esset mane, cogebant eum angeli dicentes: 
Surge, tolle uxorem tuam et duas filias quas habes, 
ne et tu pariter pereas in scelere civitatis. 
Když nastalo jitro, nutili ho andělé řkouce: 
„Vstaň, vezmi ženu svou a dvě dcery, které máš, abys také nezahynul pro zločiny 

města.“ 
Sed posteaquam lux facta est stabant/urgebant angeli ad Loth dicentes: 
Surge et accipe uxorem tuam et duas filias tuas quas habes et exi, 
ne et tu simul pereas cum iniquitatibus civitatis hujus. 
 

19,1
6 

Dissimulante illo, apprehenderunt manum ejus et manum uxoris ac duarum 
filiarum ejus, 

eo quod parceret Dominus illi. 
Když on váhal, uchopili ho za ruku i ženu jeho i dvě dcery jeho, 
Pán chtěl ho totiž ušetřit, 
Et turbatus est Loth, 
et tenuerunt angeli manum ejus et manum uxoris ejus et manum duarum filiarum ejus, 
dum parceret Dominus Deus eis (in eo quod Dominus parceret ipsi). 
 

19,1
7 

Eduxeruntque eum et posuerunt extra civitatem; ibique locuti sunt ad eum 
dicentes: 

Salva animam tuam: noli respicere post tergum, nec stes in omni circa regione; 
sed in monte salvum te fac, ne et tu simul pereas. 
vyvedli ho a postavili za město; tam mluvili k němu řkouce: 
„Zachraň svůj život! Neohlížej se za sebe a nikde v okolí se nezastavuj, 
ale na horách hledej záchranu, abys také nezahynul.“ 
Et fatum est postquam eiecerunt/duxerunt eos foras et dixerunt: 
Salvam fac animam tuam, et ne respexeris post te / retro, 
neque stes / et ne resistas  in hac universa/tota regione, 
sed ascende in mont(m), vade et ibi salvaberis / salvum te fac, ne forte/quando 

conpraehendaris. 
 

19,1
8 

Dixitque Lot ad eos: Quaeso, Domine mi, 
Tu jim pravil Lot: „Prosím, Pane můj, 
Dixit autem Loth ad illos: Rogo/Oro, Domine, 
 

19,1
9 

quia invenit servus tuus gratiam coram te, 
et magnificasti misericordiam tuam, quam fecisti mecum, ut salvares animam 

meam, 
nec possum in monte salvari, 
ne forte apprehendat me malum et moriar: 
poněvadž nalezl tvůj služebník milost před tebou, 
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poněvadž prokázal jsi mi skutečně veliké milosrdenství zachovav mi život 
a poněvadž nemohu na horách se zachránit, 
snad (i tam) by mě zasáhlo neštěstí a zemřel bych, 
quoniam invenit puer tuus misericordiam ante te, 
et magnificasti justitiam taum, quam facis in me, ut vivat anima mea, 
ego auten non potero/possum salvus fieri in monte(m), 
ne forte conpraehendant me mala et moriar: 
 

19,2
0 

est civitas haec juxta, ad quam possum fugere, parva, et salvabor in ea; 
nunquid non modica est, et vivet anima mea? 
tu nedaleko je město, do toho bych mohl utéci; 
je malé; tam se budu moci zachránit; což není nepatrné?; a zůstanu na živu!“ 
sed ecce civitas haec juxta est, ut refugiam illic, quae est pusilla, ibi salvabor, 
quae est minima; et vivet anima mea. 
 
Lot nejde tam, kam mu ukazuje Bůh, nýbrž tam, kam sám chce. Srov. 1M 13,10. 
 

19,2
1 

Dixitque ad eum: Ecce etiam in hoc suscepi preces tuas, 
ut non subvertam urbem, pro qua locutus es. 
I řekl mu: „Také v tom přijímám tvé prosby, 
takže nevyvrátím město, za něž ses přimlouval. 
Ex dixit ei: Ecce (ad)miratus sum faciem tuam 
et super hoc verbum ne deleam/destruam/everterem civitatem pro qua locutus es. 
 

19,2
2 

Festina et salvare ibi, quia non potero facere quidquam donec ingrediaris illuc. 
Idcirco vocatum est nomen urbis illius Segor. 
Pospěš a zachraň se tam; neboť nebudu moci nic učinit, dokud tam nevkročíš.“ 
Proto je dáno tomu městu jméno Segor. 
Festina ergo ut salvus sis ibi, non enim potero facere rem/verbum donec tu intres illic. 
Propter hoc vocavi(t) nomen civitatis/urbis illius Segor. / Segor = Sóar (Malá, Mladá) 
 

19,2
3 

Sol egressus est super terram, et Lot ingressus est Segor. 
Slunce vzešlo nad zemi, když Lot vešel do Segoru. 
Et sol exortus est super terram, et intravit Loth in Segor. 
 

19,2
4 

Igitur Dominus pluit super Sodomam et Gomorrham sulphur et ignem a Domino 
de caelo 

Pán tedy deštil na Sodomu a Gomorrhu síru a oheň,  od Pána s nebe (to bylo), 
Et pluit Dominus super Sodoma)m) et Gomorra(m) sulphur atque ignem de caelis / e 

caelo a Domino 
 

19,2
5 

et subvertit civitates has et omnem circa regionem, 
universos habitatores urbium et cuncta terae virentia. 
a zničil ta města i celou okolní krajinu, 
všechny obyvatele (těch) měst a všechno, co se na zemi zelenalo. 
et evertit civitates illas et omnem regionem 
et omnes inhabitantes in civitatibus et quae nascebantur de terra. 

19,2
6 

Respiciensque uxor ejus post se versa est in statuam salis. 
Jeho žena, která se ohlédla za sebe, se proměnila v solný sloup. 
Et respexit uxor illius retrorsum et effecta/facta/conversa/(de)mutata est 
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columna/statua/staticulum salis/in salem. 
 

19,2
7 

Abraham autem consurgens mane, ubi steterat prius cum Domino, 
Abraham odebral se za časného jitra na místo, na kterém byl prve stál před Pánem, 
Mane autem vigilavit Abraham ad locum in quo steterat ante Dominum, 
 

19,2
8 

intuitus est Sodomam et Gomorrham et universam terram regionis illius; 
viditque ascendentem favillam de terra quasi fornacis fumum. 
pohleděv na Sodomu, Gomorrhu a na celé území té krajiny, 
uzřel dým vystupující ze země jako kouř z pece. 
et respexit ad faciem Sodom(or)um et Gomorum et ad faciem totius regionis , 
et vidit, et ecce, ascendebat flamma a/de terra sicut vapor camini/fornacis. 
 

19,2
9 

Cum enim subverteret Deus civitates regionis illius, recordatus Abrahae 
liberavit Lot de subversione urbium in quibus habitaverat. 
Když Pán vyvracel města té krajiny, rozpomenuv se na Abrahama, 
vysvobodil Lota ze záhuby měst, ve kterých byl přebýval. 
Et factum est, postquam contereret/exterminaret Deus omnes civitates in circuitu, 
commemoratus/recordatus est (Deus) Abrahae/Abraham, 
et emisit/eiecit/exemit Loth e/de medio subversionis/eversuibus cum 

szbverteret/everteret Deus 
civitates in quibus habitabat Loth. 
 

19,3
0 

Ascenditque Lot de Segor et mansit in monte, duae quoque filiae ejus cum eo, 
timuerat enim manere in Segor, 
et mansit in spelunca ipse et duae filiae ejus cum eo. 
Lot pak se odebral ze Segoru do hor a zůstal tam; s ním také jeho dvě dcery; 
bál se totiž zůstati v Segoru. 
A usadil se v jeskyni, on a s ním obě jeho dcery. 
Ascendit autem /Et ascendit Loth de Segor et sedebat/habitavit in monte ipse et duae 

filiae ejus cum eo, 
timuit enim sedere/habitare in Segor, 
et habitavit in spelunca ipse et duae filiae ejus. 
 
Nevíme, proč Lot odešel ze Segoru, který si sám vybral za místo svého pobytu (srov. 

1M 19,20); 
snad proto, že místo jasného útočiště města nyní hledal temný úkryt jeskyně. 
 

19,3
1 

Dixitque major ad minorem: Pater noster senex est, et nullus virorum remansit in 
terra, 

qui possit ingredi ad nos juxta morem universae terrae. 
Tu pravila starší k mladší: „Náš otec je (již) starý a na zemi nezůstal žádný muž, 
který by mohl k nám podle obyčeje celého světa vejít. 
Dixit autem major ad minorem: Pater noster senior est, et nemo est super terram, 
qui intret ad nos sicut convenit (ut oportet) omni terrae. 
 

19,3
2 

Veni, inebriemus eum vino dormiamusque cum eo, 
ut servare possimus ex patre nostro semen. 
Pojď, opojme ho vínem a spěme s ním, 
abychom mohly zachovat ze svého otce potomstvo.“ 
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Veni et potionemus/potemus patrem nostrum vino et dormiamus cum eo 
et (re)suscitemus de patre nostro semen. 
 

19,3
3 

Dederunt itaque patri suo bibere vinum nocte illa. Et ingressa est major, 
dormivitque cum patre; 

at ille non sensit, nec quando incubuit filia, nec quando surrexit. 
Daly tedy oné noci svému otci pít víno; i vstoupila starší dovnitř a spala s otcem; 
on však nepozoroval ani když dcera přilehla, ani když vstala. 
… Et intravit major nata/natu et dormivit cum patre suo nocte illa; 
et non scivit (nescivit) Loth cum dormiret/dormisset cum ea et cum surgeret/surrexisset 

ab eo. 
 

19,3
4 

Altera quoque die dixit major ad minorem: Ecce dormivi (ego) heri cum patre 
meo, 

demus ei bibere vinum etiam hac nocte, et dormies cum eo, ut salvemus semen de 
patre nostro. 

Druhého dne pravila zase starší k mladší: „Hle, spala jsem včera (za soumraku) se 
svým otcem, 

dejme mu pít vína také této noci, a spi s ním, abychom zachovaly z otce svého 
potomstvo.“ 

 
19,3
5 

Dederunt etiam et illa nocte patri suo bibere vinum, ingressaque minor filia 
dormivit cum eo, 

et ne tunc quidem sensit quando concubuerit, vel quando illa surrexerit. 
Daly tedy také té noci svému otci pít víno a mladší dcera, vstoupivši dovnitř, spala 

s ním; 
ani tentokráte však nepozoroval, když přilehla, anebo když vstala. 
…et non scivit (nescivit) Loth cum dormiret/dormisset cum ea et cum 

surgeret/surrexisset ab eo. 
 

19,3
6 

Conceperunt ergo duae filiae Lot de patre suo. 
Tak počaly obě Lotovy dcery ze svého otce. 
Et conceperunt duae filiae Loth de patre suo. 
 

19,3
7 

Peperitque major filium et vocavit nomen ejus Moab: 
ipse est pater Moabitarum usque ad praesentem diem. 
Když porodila starší syna, dala mu jméno Moáb, tj. z otce zplozený; 
ten je praotcem Moábských až do dneška. 
Et genuit primogenita filium et vocavit nomen ejus Moab: 
iste est pater (hic pater est) Moabitarum usque in hanc/hodiernum diem. 
Moáb = z otce (zplozený) 
 

19,3
8 

Minor quoque peperit filium, et vocavit nomen ejus Ammon, id est filius populi 
mei: 

ipse est pater Ammonitarum usque hodie. 
Také mladší porodila syna a dala mu jméno Ammón, tj. syn mého lidu; 
ten je praotcem Ammónských až do dneška. 
Et minor et ipsa peperit filium, et vocavit nomen ejus Ammon, id est filius generis mei: 
ipse est pater filiorum Ammon (Ammonitarum). 
Ammon = syn mého lidu 
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10.9 Abraham v Geraru, hlavním městě Pelištejců 
(1M 20) 

 
Gerarský král Abimelech považoval Sáru za Abrahamovu svobodnou sestru a dal ji unést. Když 
se však dozvěděl, že jde o Abrahamovu manželku, vrátil mu ji a Abrahama bohatě obdaroval. 
Později s Abrahamem uzavřel přátelskou smlouvu. Celý příběh připomíná podobnou událost 
v Egyptě (1M 12). Sv. Augustin o tomto příběhu píše74 ve svém díle O Boží obci, že Abraham 
v Geraru u krále toho města Abimelecha učinil totéž, co v Egyptě, ale manželka Sára, jež byla 
jeho sestrou po otci, ale ne po matce,75 mu byla vrácena stejně nedotčena jako v Egyptě. Byla i 
ve svém věku tak krásná, že mohla vzbudit lásku. 

 
 

  
Liber Genesis XX,1-18 

První kniha Mojžíšova 20,1-18 
 

20,1 Profectus inde Abraham in terram australem 
habitavit inter Cades et Sur, et peregrinatus est in Geraris. 
Odtud odebral se Abraham do jižní krajiny, 
usadil se mezi Kádešem a Šúrem a byl hostem v Geraru. 
et inhabitavit inter medium Cades et Sur… 

74 De civ. Dei 16,30 
75 Srov. 1M 20,12 
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do jižní krajiny; nebo: k Negebu 
Kades = Kádeš (Svatyně, lat. Sanctus locus) 
Súr (Šúr = Opevnění, Pevná zeď) bylo opevněné pohraniční město na SV hranici 

Egypta; 
utíkala tam Sára (1M 16,7); Abraham sídlil mezi Kádešem a Šúrem (1M 20,1); 
Izmael přebýval v krajině od Chavíly až po Súr proti Egyptu (1M 25,18); 
na poušť u Šúru přišli Izraelité po přechodu Rudého moře (2M 15,22). 
Gerar = Pobývání, Sídlení, latinsky Incolátus. Jde o město na jihu Palestiny. 
Gerarský král uzavřel přátelskou dohodu s Abrahamem (1M 20,1-2), 
v Geraru se narodil Izák (1M 21,2-3), který zde později kopal studny. 
 

20,2 Dixitque de Sara uxore sua: Soror mea est. 
+ Timuit enim dicere uxor mea est ne forte occiderunt eum viri civitatis propter 

illam. 
Misit ergo Abimelech rex Gerarae, et tulit eam. 
Říkal pak o své manželce Sáře: „Je to má sestra.“ 
+ Bál se totiž říci, že je to jeho manželka, aby jej mužové toho města pro ni nezabili. 
Dal ji tedy Abímelech, král gerarský, unést. 
Dixit autem Abraham de Sara uxore sua: Soror mea est. 
Abimelech rex Gerarae accepit/sumpsit eam. 
Abímelech (Abímelek) = Otec (můj je) král; podle některých jde o titul pelištejských 

králů (viz Ž 34,1), 
podobně jako padišáh (otec král); srov. akkad. Šarrukén (Sargon) = pravý král. 
 

20,3 Venit autem Deus ad Abimelech per somnium nocte et ait illi: 
En morieris propter mulierem quam tulisti; habet enim virum. 
Avšak Bůh přišel v noci ve snu k Abímelechovi a pravil mu: 
“Hle, zemřeš pro ženu, kterou jsi dal unést, neboť má muže.“ 
Ingressus est Deus/Dominus ad Abimelech noctu et dixit ei: 
Ecce tu morieris propter mulierem, haec autem commoratur cum viro. 
 

20,4 Abimelech vero non tetigerat eam, et ait: Domine, num gentem ignorantem et 
justam interficies? 

Abímelech, který se jí byl nedotkl, pravil: „Pane, usmrtíš národ nic nevědoucí a 
spravedlivý? 

…Numquid Domine gentem ignorantem et justam perdes? 
 
 
 

20,5 Nonne ipse dixit mihi: Soror mea est, et ipsa ait: Frater meus est? 
In simplicitate cordis mei et munditia manuum mearum feci hoc. 
Vždyť on mi sám řekl: Je to má sestra. A ona také řekla: Je to můj bratr. 
V prostotě svého srdce a v čistotě svých rukou jsem to učinil.“ 
In corde mundo feci hoc. 
 

20,6 Dixitque ad eum Deus: Et ego scio quod simplici corde feceris; 
et ideo custodivi te, ne peccares in me, et non dimisi tangeres eam. 
Tu mu pravil Bůh: „Také já vím, že jsi to učinil v prostotě srdce; 
proto jsem tě chránil, abys proti mně nezhřešil, a proto jsem nedopustil, aby ses jí 

dotkl. 
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Respondit ei Deus: Et ego cognovi quia (in) puro corde fecisti hoc, 
et (propterea) peperci tibi, ut non peccares in me, et propter hoc non sum passus te 

tangere eam 
(et non permisi contingere illam). 
 

20,7 Nunc ergo redde viro suo uxorem, quia propheta est; et orabit pro te, et vives: 
si autem nolueris reddere, scito quod morte morieris tu et omnia quae tua sunt. 
Nyní tedy vrať ženu jejímu muži, neboť on je prorok a bude se za tebe modlit a budeš 

živ; 
jestliže bys ji nevrátil, pak věz, že smrtí zemřeš ty i všechno, co je tvého.“ 
Nunc igitur…, quoniam propheta est et orabit pro te, et salvus eris: 
 

20,8 Statimque de nocte consurgens Abimelech vocavit omnes servos suos   
et locutus est universa verba haec in auribus eorum: timeruntque omnes viri 

valde. 
Abímelech hned za jitřního šera vstal, svolal všechny své služebníky 
a vypravoval jim všechny ty věci, všichni ti mužové pak velice se báli. 
Surrexit ergo mane Abimelech… 
 

20,9 Vocavit autem Abimelech etiam Abraham et dixit ei: Quid fecisti nobis? 
quid peccavimus in te, quia induxisti super me et super regnum meum peccatum 

grande? 
Quae non debuisti facere fecisti nobis. 
Potom povolal Abímelech také Abrahama a řekl mu: „Co jsi nám to učinil? 
Čím jsme se proti tobě provinili, že jsi na mne a na mé království uvedl tak veliké 

provinění? 
Čeho jsi neměl učinit, učinil jsi nám.“ 
 

20,1
0 

Rursumque expostulans ait: Quid vidisti, ut hoc faceres? 
A opět mu domlouvaje řekl: „Co jsi zamýšlel, že jsi tak učinil?“ 
 

20,1
1 

Respondit Abraham: Cogitavi mecum dicens: 
Forsitan non est timor Dei in loco isto, et interficient me propter uxorem meam; 
Abraham odpověděl: „Myslel jsem si: 
snad není na tomto místě bázeň Boží; zabijí mě tedy pro mou ženu; 
…in loco hoc… 
 

20,1
2 

alias autem, et vere soror mea est: filia patris mei et non filia matris meae, 
et duxi eam in uxorem. 
ostatně však skutečně také je mou sestrou, dcerou mého otce, ne však dcerou mé 

matky, 
a já jsem si ji vzal za manželku. 
Etenim vere soror mea est de/ex patre, sed non de/ex matre, 
facta est mihi in mulierem 
 

20,1
3 

Postquam autem eduxit me Deus de domo patris mei, dixi ad eam: 
Hanc misericordiam facies mecum: in omni loco, ad quem ingrediemur, 
dices quod frater tuus sum. 
Když mě pak byl vyvedl Bůh z domu mého otce, řekl jsem jí: 
Tu službu milosrdenství mi prokaž; kamkoli přijdeme, 
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všude říkej, že jsem tvůj bratr.“ 
… in omni loco, ubi intraverimus,… 
 

20,1
4 

Tulit igitur Abimelech oves et boves et servos et ancillas et dedit Abraham, 
reddiditque illi Saram uxorem suam. 
Vzal tedy Abímelech ovce i býky, otroky i otrokyně a dal je Abrahamovi; 
navrátil mu také jeho manželku Sáru 
Et accepit Abimelech mill didragma/talenta argenti 
et oves et vitulos et pueros et ancillas et dedit Abrahae, reddiditque ei Saram uxorem 

suam 
 

20,1
5 

et ait: Terra coram vobis est, ubicumque tibi placuerit habita. 
a řekl: „Země je vám volná, přebývej, kdekoli se ti zlíbí.“ 
… Terra coram te est,… 
Nebo: „Hle, má země je před tebou, usaď se, kde uznáš za dobré.“ 
 

20,1
6 

Sarae autem dixit: Ecce mille argenteos dedi fratri tuo: 
hoc erit tibi in velamen oculorum ad omnes qui tecum sunt, et quocumque 

perrexeris; 
mementoque te deprehensam. 
Sáře pak pravil: „Hle, tisíc stříbrných jsem dal tvému bratru, 
což zastře oči všech, kteří jsou s tebou, ať si jdeš kamkoli; 
a měj na paměti, že se ti dostalo zadostiučinění.“ 
…ad omnes quae tecum sunt… 
Nebo: oči všech, které jsou s tebou… 
 

20,1
7 

Orante autem Abraham, sanavit Deus Abimelech et uxorem ancillasque ejus, et 
pepererunt; 

Když se pak Abraham modlil, uzdravil Bůh Abímelecha, jeho ženu i jeho otrokyně, 
takže rodily; 

Oravit/Rogavit vero Deum/Dominum Abraham pro Abimelech 
et sanavit Deus/Dominus Abimelech et uxorem ejus et ancillas ejus/illius et pariebant; 
 

20,1
8 

concluserat enim Dominus omnem vulvam domus Abimelech propter Saram 
uxorem Abrahae. 

Pán byl totiž uzavřel lůno každé ženy v Abímelechově domě pro Sáru, manželku 
Abrahamovu. 

quia / quoniam quidem concluserat Deus/Dominus a foris omnem vulvam  in domo 
Abimelech… 
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10.10 Izákovo narození 
(1M 21,1-7) 

 
1. V r. 3284 po stvoření světa, když Abrahamovi bylo 100 let a když byl s rodinou v Hebronu, 
splnilo se zaslíbení Boží a Sára porodila syna a řekla: „Bůh mi dopřál, že se mohu smát, a se 
mnou ať se směje každý, kdo o tom uslyší“ (1M 21,6). A nadmíru dojatá, sotva věřila svým 
očím, a proto řekla: „Kdo by byl Abrahamovi řekl, že Sára bude kojit syna, jehož mu porodí ve 
svém stáří!“ (1M 21,7). Abraham obřezal svého syna, když mu bylo 8 dní, a dal mu jméno Izák, 
což znamená Smíšek. 
 
2. Sv. Augustin říká76 ve svém díle O Boží obci, že zaslíbený syn Izák byl pojmenován podle 
smíchu obou rodičů: Potom se narodil Abrahamovi ze Sáry syn, jemuž dal jméno Izák, což se 
překládá jako Smích. Smál se totiž otec Abraham v radosti s úžasem, když mu byl zaslíben, a 
smála se i matka Sára v radosti s pochybnostmi, když byl zaslíben znovu ústy těch tří mužů, 
ačkoli později na výtku Boží, že ten radostný smích nebyl naplněn vírou, byla ve víře utvrzena. 
Podle toho tedy dostal chlapec jméno. Ten smích neznamenal potupný výsměch, nýbrž 
radostnou oslavu.77 Zanedlouho potom byla nevolnice se svým synem vyhnána z domu, a to 
podle apoštola značí dva zákony, Starý i Nový, ve kterém je Sára předobrazem nebeského 
Jeruzaléma, tj. obce Boží. 
 
 
 
 
 
 
  

Liber Genesis XXI,1-7 
První kniha Mojžíšova 21,1-7 

 

76 De civ. Dei 16,31 
77 Srov. 1M 21,6 
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21,
1 

Visitavit autem Dominus Saram, sicut promiserat, et implevit, quae locutus est. 
Pak navštívil Pán Sáru, jak byl slíbil, a splnil, co byl pravil. 
Et Dominus visitavit Saram, sicut dixit, et fecit Deus Sarae, sicut locutus est ei. 
 

21,
2 

Concepitque et peperit filium in senectute sua, tempore quo praedixerat ei Deus. 
Počala tedy a porodila ve svém stáří syna v čas, který jí byl Bůh předpověděl. 
Et concepit et peperit Sara Abrahae filium in senectute sua secundum tempus, sicut 

locutus est ei Deus. 
 

21,
3 

Vocavitque Abraham nomen filii sui, quem genuit ei Sara, Isaac; 
Abraham dal svému synu, jehož mu Sára porodila, jméno Izák, 
Et vocavit Abraham nomen filii Sui, qui factus est ei, Isaac; quod interpretatur 

risus/gaudium; 
Izák (Jicchak) = Směje se, Smíšek 
 

21,
4 

et circumcidit eum octavo die sicut praeceperat ei Deus, 
a osmého dne ho obřezal podle příkazu Páně, 
et tunc circumcidit Abram puerum die octava. 
 

21,
5 

cum centum esset annorum; hac quippe aetate patris natus est Isaac. 
když mu bylo sto let, v tomto věku svého otce se totiž Izák narodil. 
Abraham autem erat centum annorum, quando factus est (ei) Isaac. 
 

21,
6 

Dixitque Sara: Risum fecit mihi Deus; 
quicumque audierit corridebit mihi. 
Tu pravila Sára: „Radostný úsměv mi způsobil Bůh; 
každý, kdo to uslyší, bude se radostně usmívat se mnou. 
Dixit et Sara: Risum mihi fecit Deus; 
quicumque enim audiebit congaudebit / congratulabitur mihi in risu. 
 

21,
7 

Rursumque ait: Quis auditurum crederet Abraham, quod Sara lactaret filium, 
quem peperit ei jam seni? 
A opět pravila: „Kdo by byl uvěřil, že uslyší Abraham, že Sára kojí syna, 
kterého mu porodila, když byl již tak starý?“ 
Et dixit Sara: Quis (an)nutiabit Abrahae quoniam lactat/lactet infantem Sara? 
 

 
 

 
 
 
 
 

10.11 Hagar a její syn Ismael byli propuštěni z Abrahamova domu 
(1M 21,8-21). 

 
1. Za několik měsíců po Izákově narození s celou svou rodinou, všemi služebníky a veškerým 
majetkem odešel Abraham do města Beeršeby v jižním Kenaánu (severně od Akábského zálivu) 
na hranicích s Páranskou stepí, která leží na okraji Negevské pouště. Když byly Izákovi dva 
roky, byl odstaven a v den odstavení uspořádal Abraham velkou slavnost. V té době bylo 
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Izmaelovi třináct let. A stalo se, že během té slavnosti Sára zpozorovala, že syn její služebnice 
Hagary trápí Izáka a ubližuje mu, když jej přidušuje a přitom předstírá, že si s ním hraje, a řekla 
Abrahamovi: „Pošli pryč tu zlou služebnici i jejího závistivého syna, přece nebude syn té 
služebnice dědicem spolu s mým synem Izákem!“ (1M 21,10). Abrahamovi to přišlo velice 
zatěžko, že by měl vyhnat Hagaru a Izmaela ze svého domu za kruté zacházení, jehož se oba 
dopustili na Izákovi, neboť mu záviděli, že se stane dědicem jakožto syn zaslíbení. Ale Bůh 
řekl Abrahamovi: „Netrap se pro chlapce a pro tu služebnici a poslechni Sáru ve všem, co ti 
říká, neboť tvé potomstvo bude povoláno z Izáka. Avšak učiním veliký národ i ze syna 
služebnice, poněvadž (také on) je tvým potomkem“ (1M 21,12-13). Nazítří ráno dal Abraham 
Hagaře chléb a měch vody, vložil jí to na ramena, dal jí chlapce a propustil ji. Hagar odešla a 
bloudila po Beeršebské stepi. A když jí voda v měchu došla, její dítě sláblo žízní, odložila je 
proto pod keř a sama odešla na vzdálenost, co by lukem dostřelil, neboť se nechtěla dívat, jak 
dítě umírá, sedla si tváří k němu a hlasitě se rozplakala. Když dítě slyšelo nářek své matky, také 
se rozplakalo a rozkřičelo. Bůh slyšel jeho křik a pláč a anděl Páně, což byla duše Ježíšova, 
zavolal s nebes na Hagaru: „Co je ti, Hagaro? Neboj se; Bůh uslyšel hlas tvého syna na tom 
místě, kde je. Vstaň, vezmi chlapce a starej se o něj, neboť pro jeho otce Abrahama učiním 
z něho veliký národ“ (1M 21,17-18). Anděl Páně jí hned ukázal studnu, Hagar k ní běžela, 
naplnila měch vodou a dala chlapci napít a on se občerstvil a uklidnil. Přestože Abraham Hagaru 
a Izmaela vyhnal za zlé zacházení s Izákem, jehož se oba dopustili ze závisti, Bůh ve své 
nekonečné dobrotivosti jim pomáhal na jejich cestě, aby nezahynuli vyčerpáním, a božská 
prozřetelnost je nejen chránila před zlem, nýbrž jim také prokazovala dobro. Izmael vyrůstal 
v Páranské stepi blízko Beeršeby a stal se výborným lučištníkem a jeho matka mu dala za 
manželku egyptskou ženu arabského původu jménem Sarracéna a jejich potomky jsou 
izmaelitští Arabové, jimž se říká Agaréni a Sarracéni. Podle tohoto jednoho arabského kmene 
se obecně říká Sarracéni od byzantských časů všem Arabům a od časů křížových výprav všem 
muslimům. Slovo pochází snad z arabského šarkí = východní, Výchoďan. 
 
2. Mezi Izákem a Izmaelem se bude vyvíjet nepřátelský vztah (1M 21,10), stejně jako mezi 
Jakubem a Ezauem, mezi judaismem a křesťanstvím (pro rabíny Edom = Řím) nebo mezi 
judaismem a islámem. Když Rebeka poprvé spatřila Izáka, viděla ho, jak jde od Studny Živého, 
který mne vidí (Beer lachaj roi), srov. 1M 24,62, tj. od místa, kde se Bůh zjevil Hagaře, když ji 
Sára vyhnala z domu. Izák měl důvod obávat se Izmaela, a skutečně, Izmael se stal Izákovým 
věčným zlým přízrakem. Izmael málem zahynul na poušti žízní, ale Bůh jej zachránil stejně 
zázračně jako Izáka (srov. Izákovo obětování) a Hagar dostala slib rozmnožení potomstva (1M 
16,10 a srov. 1M 22,17). Izmael nikdy nezmizí ze scény. Sára nezavrhla Izmaele jen proto, že 
mu nemá patřit ani kousek Svaté země, ale hlavně proto, že by se nikdy nespokojil jen s podílem, 
ani s polovinou (srov. 1M 21,10 a 16,12 a 28,4) a strojil by Izákovi úklady, dokud by ho 
nezahubil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Liber Genesis XXI,8-21 
První kniha Mojžíšova 21,8-21 
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21,8 Crevit igitur puer, et ablactatus est; fecitque Abraham grande convivium in die 
ablactationis ejus. 

Chlapec pak rostl a byl odstaven; v den jeho odstavení vystrojil Abraham veliké hody. 
Crescebat ablactatus est et fecit Abraham cenam magnam/epulum 
quando ablactatus est Isaac, filius ejus. 
Nebo: in die qua / ea die qua / die quo 
apulsus est a lacte / a lacte depulsus est / depulit a lacte 
 

21,9 Cumque vidisset Sara filium Agar aegyptiae ludentem cum Isaac filio suo, dixit 
ad Abraham: 

Když pak Sára viděla, že syn Egypťanky Hagary si pohrává s Izákem, jejím synem, 
řekla Abrahamovi: 

Videns autem Sara filium Agar Aegyptiae quem peperit Abrahae ludentem cum filio 
suo Isaac, 

et dixit ad Abraham: 
 

21,1
0 

„Eice ancillam hanc et filium ejus: 
non enim erit heres filius ancillae cum filio meo Isaac.“ 
„Pošli pryč tuto služebnici i jejího syna; 
neboť nesmí být dědicem syn služebnice s mým synem Izákem.“ 
Expelle de domo ancillam istam cum filio suo: quia non hereditabit filius ancillae 

(hujus) 
cum filio meo Isaac. 
 

21,1
1 

Dure accepit hoc Abraham pro filio suo. 
Abraham to přijal těžce s ohledem na svého syna. 
Durum visum est Abrahae 
Nebo: Et pessimus visus est sermo hoc in oculis Abraham propter filium ejus. 
 

21,1
2 

Cui dixit Deus: Non tibi videatur asperum super puero et super ancilla tua; 
omnia quae dixerit tibi Sara, audi vocem ejus; quia in Isaac vocabitur tibi semen. 
Bůh mu (však) řekl: „Nepovažuj to s ohledem na svého syna a kvůli své služebné za 

věc krutou; 
ve všem, co ti Sára praví, poslechni jejího hlasu; neboť tvé potomstvo bude povoláno z 

Izáka. 
Et dixit Deus ad Abraham: Non sit durum ante te de puero et de ancilla; 
omnia quaecumque tibi dixit Sara, audi vocem ejus; quoniam in Isacc suscitabitur 

semen tibi. 
 

21,1
3 

Sed et filium ancillae faciam in gentem magnam, quia semen tuum est. 
Avšak i ze syna služebnice učiním veliký národ, poněvadž (také on) je tvým 

potomkem.“ 
Sed et filium autem ancillae tuae in gentem magnam faciam, quia semen tuum est. 
 

21,1
4 

Surrexit itaque Abraham mane, et tollens panem et utrem aquae imposuit 
scapulae ejus 

tradiditque puerum et dimisit eam. 
Quae, cum abisset, errabat in solitudine Bersabee. 
Vstal tedy Abraham (časně) ráno, vzal chléb a měch vody, (dal to Hagaře) a vložil to 

na její ramena, 
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dal jí chlapce a propustil ji. 
Ona pak, když odešla, bloudila v Beeršebské stepi. 
Surrexit autem Abraham mane et accepit/sumpsit panes et utrem aquae et dedit Agar/ei 
et ponens super humeros ejus et puerum et dimisit illam 
exiens autem Agar erravit in deserto / per desertum juxta Puteum jurationis. 
 
Beeršebská step (Bersabé) = Studnice sedmi 1M 21,31 nebo Studnice přísah 1M 

26,33; 
město Beeršeba leží na jižní hranici judské země, asi 85 km od Jerzaléma a 47 km od 

Hebronu; 
jižně od Beeršeby přechází judská vysočina v poušť; ustálil se obrat od Danu až do 

Beeršeby, 
to znamená od severu k jihu , srov. Sd 20,1;1S 3,20; 2S 3,10; 2S 17,11; 1Lp 21,2; 2Lp 

30,5. 
 
 
 

21,1
5 

Cumque consumpta esset aqua in utre, abiecit puerum subter unam arborem, 
quae ibi erant, 

Když byla voda z měchu vyčerpána, odložila chlapce pod jedním ze stromů, které tam 
byly, 

Et defecit / Sed cum defecisset aqua de utre et (ex)posuit puerum (filium suum) 
sub arbore / sub palmam / subter unam abietem, 
 

21,1
6 

et abiit seditque e regione procul quantum potest arcus jacere; dixit enim: 
Non videbo morientem puerum; et sedens contra levavit vocem suam, et flevit. 
vzdálila se a posadila se stranou opodál, co by mohl z luku dostřelit; pravila totiž: 
„Nemohu se dívat, jak chlapec umírá.“ Tak sedíc naproti němu, hlasitě plakala. 
Et discessit/abiens et sedere coepit contra illum longe quantum arcus mittit; dixit enim: 
Ne videam mortem filii mei; et sedit contra eum et eclamans autem, et ploravit. 
 

21,1
7 

Exaudivit autem Deus vocem pueri, vocavitque angelus Dei Agar de caelo dicens: 
Quid agis, Agar? Noli timere; exaudivit enim Deus vocem pueri de loco in quo est. 
Tu uslyšel Bůh chlapcův hlas a anděl Boží zavolal s nebe na Hagaru, řka: 
„Co je ti, Hagaro? Neboj se; uslyšel Bůh hlas chlapce s místa, na němž je. 
Et ecce, audivit Deus vocem pueri de loco ubi erat et vocavit angelus Dei ipsam Agar 

de caelo et dixit: 
Ei, quid est, Agar? Ne timueris / Ne timeas / Noli timere, 
exaudivit enim Deus vocem filii tui de loco ubi est. 
 

21,1
8 

Surge, tolle puerum et tene manum illius; quia in gentem magnam faciam eum. 
Vstaň, vezmi chlapce a drž ho za ruku; neboť učiním z něho veliký národ.“ 
Surge et accipe/sume puerum et tene illum in manu tua / manum ejus; 
in gentem enim magnam faciam illum. 
drž ho za ruku = starej se o něj = pečuj o něj 
 

21,1
9 

Aperuitque oculos ejus Deus; quae videns puteum aquae 
abiit et implevit utrem deditque puero bibere. 
I otevřel jí Bůh oči, že uviděla studnici vody. 
I šla, naplnila měch a dala chlapci napít. 
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Et aperuit Deus oculos ejus, et vidit puteum / fontem aquae vivae 
et abiit et implevit utrem de puteo et dedit puero / et potavit puerum. 
 

21,2
0 
 

Et fuit cum eo: qui crevit, et moratus est in solitudine factusque est juvenis 
sagittarius. 

A (Bůh) byl s ním; on pak rostl, přebýval ve stepi a stal se z něho mladý lučištník. 
Et erat Deus cum puero: qui crevit et moratus est in solitudine et factus est vir 

sagittarius. 
 

21,2
1 

Habitavitque in deserto Pharan, et accepit illi mater sua uxorem de terra Aegypti. 
Přebýval(i) pak v Páranské stepi a jeho matka mu vzala manželku z Egypta. 
Et inhabitaverunt in deserto Faramon… 
 
Páran (Fáran) = Místo s listnatými stromy; 
jde o step, která leží jižně od země Kenaánu na Sínajském poloostrově kolem oázy 

Férán, 
 na severu ji ohraničuje poušť Šúr (srov. 1M 20,1), na západě Rudé moře, na východě 

skály 
Akábského zálivu Rudého moře; je to dnešní vápencová vyvýšenina et-Tíh. 
Zde leží také Kádeš (1M 20,1; 4M 13,26; srov. 1M 14,6) a přístav Élat (Ejlat). 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

10.12 Abraham uzavřel smlouvu s pelištejským králem Abimelechem 
(1M 21,22-34) 

 
Během čtyř let, které Abraham strávil na území Pelištejců (Palestina), vykopal mnoho studní, a 
to především v blízkosti měst Geraru a Beeršeby. Objevila se tam jistá závist a soupeřivost mezi 
Pelištejci a Abrahamovými služebníky vzhledem k těm studním, což bylo dáno nouzí o vodu 
pro lidi i pro jejich dobytek. Obě města nebyla od sebe daleko a Abraham přecházel z jednoho 
do druhého. Jednou, když pobýval v Beeršebě, vznikly neshody ohledně studny, kterou vykopal, 
protože Pelištejci bránili násilím v přístupu k její vodě a Abraham si na to stěžoval 
Abímelechovi, pelištejskému králi, který tehdy vládl a který dovolil Abrahamovi, aby v té zemi 
pobýval jako host. To se stalo v r. 3288 po stvoření světa, když v doprovodu Achuzata, 
snoubence své dcery, a Píkola, velitele svého vojska, přišel k Abrahamovi, neboť věděl, že 
Abraham je nespokojený s omezováním svého díla v té zemi. Král si nepřál neshody nebo 
nepřátelství s Abrahamem, a proto mu řekl: „Bůh je s tebou ve všem, co činíš. Přísahej mi tedy 
při Bohu, že nebudeš škodit mně, ani mému potomstvu, ani mému rodu, ale že budeš jednat se 
mnou a se zemí, ve které jsi byl hostem, podle lásky, s jakou jsem já choval se k tobě“ (1M 
21,22-23). Abraham odpověděl: „Budu přísahat“ (1M 21,24). Ale stěžoval si na to, že královi 
služebníci obsadili tu studnu. Abímelech mu na to řekl: „Nevím, kdo tuto věc učinil; ani ty jsi 
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mi o tom nic neoznámil, aniž já jsem slyšel dodneška (o tom odjinud)“ (1M 21,25-26). Abraham 
vzal brav a skot, totiž ovce a býky, a dal Abímelechovi a pak spolu uzavřeli smlouvu. Abraham 
oddělil sedm jehňat od stáda a postavil je zvlášť. Na Abímelechovu otázku, proč to učinil, 
odpověděl: „Sedm jehnic dostaneš z mé ruky, aby mi byly svědectvím, že tuto studnu jsem 
(vy)kopal já“ (1M 21,30). Proto se to místo nazývá Beeršeba, to znamená Studna přísahy, že 
tam oba přísahali a uzavřeli tam spolu smlouvu. Abímelech, Achuzat a Píkol se hned vrátili do 
Geraru, kde měli Pelištejci svoje hlavní město. 
  
 
 
 
  

Liber Genesis XXI,22-34 
První kniha Mojžíšova 21,22-34 

 
21,2
2 

Eodem tempore dixit Abimelech et Ochozath pronubus ejus 
et Phicol princeps exercitus ejus ad Abraham: 
Deus tecum est in universis quae agis. 
V té době řekl Abímelech a Achuzat, snoubenec jeho dcery, 
a Píkol, velitel jeho vojska, Abrahamovi: 
„Bůh je s tebou ve všem, co činíš. 
Factum est autem in tempore illo: et dixit Abimelech et Ochozath pronubus ejus 
et Phicol princeps exercitus ejus ad Abraham: Deus… 
Abímelech (Abímelek) = Otec (můj je) král; podle některých jde o titul pelištejských 

králů (viz Ž 34,1), 
podobně jako padišáh (otec král); srov. akkad. Šarrukén (Sargon) = pravý král. 
Achuzat (Ochozath) = Majetek (srov. 1M 26,26) 
Píkol (Fíkol) = Ústa všech; podle některých jde o titul pelištejských velkovezírů 

(prvních ministrů) 
 

21,2
3 

Jura ergo per Deum, ne noceas mihi et posteris meis stirpique meae; 
sed juxta misericordiam, quam feci tibi, 
facies mihi et terrae, in qua versatus es advena. 
Přísahej mi tedy při Bohu, že nebudeš škodit mně, ani mému potomstvu, ani mému 

rodu, 
ale že budeš jednat se mnou a se zemí, ve které jsi byl hostem, 
podle lásky, s jakou jsem já choval se k tobě.“ 
Jura ergo mihi… 
 

21,2
4 

Dixitque Abraham: Ego jurabo. 
I pravil Abraham: „Budu přísahat.“ 
 

21,2
5 

Et increpavit Abimelech propter puteum aquae, quem vi abstulerant servi ejus. 
Domlouval pak Abímelechovi pro studnu vody, kterou (mu) byli násilím odňali jeho 

služebníci. 
 

21,2
6 

Responditque Abimelech: Nescivi quis fecerit hanc rem; sed et tu non indicasti 
mihi, 

et ego non audivi praeter hodie. 
Abímelech odpověděl: „Nevím, kdo tuto věc učinil; ani ty jsi mi o tom nic neoznámil, 
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aniž já jsem slyšel dodneška (o tom odjinud).“ 
Respondit Abimelech: 
 

21,2
7 

Tulit itaque Abraham oves et boves et dedit Abimelech, percusseruntque ambo 
foedus. 

Tu vzal Abraham ovce a býky a dal je Abímelechovi; a oba učinili smlouvu. 
Foedus = testamentum 
 

21,2
8 

Et statuit Abraham septem agnas gregis seorsum. 
Postavil pak Abraham sedm jehnic ze stáda zvlášť. 
 

21,2
9 

Cui dixit Abimelech: Quid sibi volunt septem agnae istae, quas stare fecisti 
seorsum? 

I řekl mu Abímelech: „K čemu je těchto sedm jehnic, jež jsi postavil zvlášť?“ 
 

21,3
0 

At ille, Septem, inquit, agnas accipies de manu mea, 
ut sint mihi in testimonium, quoniam ego fodi puteum istum. 
On řekl: „Sedm jehnic dostaneš z mé ruky, 
aby mi byly svědectvím, že tuto studnu jsem (vy)kopal já.“ 
Et dixit ille: Septem agnas has accipies a me, ut sint in testimontium mihi, quia ego 

fodi puteum istum. 
 

21,3
1 

Idcirco vocatus est locus ille Bersabee, quia ibi uterque juravit 
Proto nazváno bylo ono místo Beeršeba, protože tam oba přísahali. 
Ideo cognominavit nomen loci illius Puteus Jurationis/Juramenti, quia ibi juraverunt 

ambo. 
Nebo: ambo = invicem Abraham et Abimelech 
 
Beeršeba (Bersabé) = Studna sedmi /ovcí/ 1M 21,31 nebo Studna přísah 1M 26,33; 

srov. 1M 21,14; 
město Beeršeba leží na jižní hranici judské země, asi 85 km od Jeruzaléma a 47 km od 

Hebronu; 
jižně od Beeršeby přechází judská vysočina v poušť; ustálil se obrat od Danu až do 

Beeršeby, 
to znamená od severu k jihu , srov. Sd 20,1;1S 3,20; 2S 3,10; 2S 17,11; 1Lp 21,2; 2Lp 

30,5. 
 

21,3
2 

et inierunt foedus pro puteo juramenti. 
Tak uzavřeli smlouvu o Studnu přísahy. 
Et ibi inierunt foedus pro Puteo Juramenti. 
 

21,3
3 

Surrexit autem Abimelech et Ochozath pronubus ejus 
et Phicol princeps exercitus ejus, reversique sunt in terram Palaestinorum; 
Abraham vero plantavit nemus in Bersabee et invocavit ibi nomen Domini Dei 

aeterni. 
Povstal pak Abímelech a Achuzat, snoubenec jeho dcery, 
a Píkol, velitel jeho vojska, a vrátili se do země Pelištejců. 
Abraham vysadil háj v Beeršebě a vzýval tam jméno Pána, Boha věčného. 
Surrexit autem Abimelech et Ochozath et Phicol pronubus ejus et Phicoal princeps 

militiae ejus, 
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reversique sunt in terram Philistinorum; 
Abraham plantavit agrum/aruram/araran/arariam/aruriam ad Putem Juramenti et 

invocavit ibi… 
Pelištejci (Filistinci, Filištinští, Filišťané) pocházeli z Kaftóru (srov. Joz 13,2), byli 

potomky Patrúsanů 
a Kaslúchanů a obývali pobřeží Středozemního moře mezi Egyptem a Palestinou a 

snad i Krétu. 
Šlo o nesemitský národ z potomků Chámových (srov. 1M 10,14), podle něhož dostala 

Palestina své jméno. 
Po porážce egyptským vojskem se pokusili obsadit Kenaán a na konci Jozuova života 

jim patřilo pět měst 
na pobřeží (srov. 1S 6,17-18). Od makkabejských časů (167-142 př. Kr.) se nadobro 

ztrácejí z dějin. Viz 1M 10,14. 
Bůh věčný = Él-´ólam 
Po Šekemu, Betelu a Hebronu jde o čtvrté místo, které Abraham zasvětil Bohu. 
 

21,3
4 

Et fuit colonus terrae Palaestinorum diebus multis. 
A byl hostem v zemi Pelištejců dlouhou dobu. 
Et habitavit Abraham in terra Philistinorum diebus multis. 
dlouhou dobu = doslova: mnoho dní 

10.13 Bůh zkouší Abrahama, když mu nařizuje obětovat jeho syna Izáka 
(1M 22) 

 
1. Téhož roku 3288 po stvoření světa, když Abraham uzavřel smlouvu s Abímelechem, vysadil 
v Beeršebě háj a v něm postavil oltář Bohu, vzýval tam jeho svaté jméno a přinášel mu oběti 
chleba a vína. 
 
2. V r. 3290 po stvoření světa, když Izák dosáhl šesti let svého věku, Sára 96 let a Abraham 106 
let, pobýval Abraham v Beeršebě, Bůh jej podrobil zkoušce. Promluvil k němu věčný Otec a 
řekl mu: „Abrahame, Abrahame!“ On odpověděl: „Pane, tady jsem“ (1M 22,1). A věčný Otec 
mu nařídil: „Vezmi svého jednorozeného syna Izáka, kterého ti porodila Sára a kterého velice 
miluješ, odejdi do země Mórija a tam ho obětuj v zápalnou oběť na jedné hoře, kterou ti 
ukáži!“ (1M 22,2). Touto horou byla Kalvárie, nejvyšší část hory Mórija v Jeruzalémě. Bůh 
žádal od Abrahama úkon nejvyšší poslušnosti, když mu nařídil, aby přinesl svého syna Izáka 
v krvavou oběť jako zpečetění své smlouvy s ním. Tato oběť byla přinesena, ale jen jako oběť 
duchovní, protože při ní nedošlo k prolití Izákovy krve, čemuž zabránil Boží zásah, takže 
zůstala jen v Abrahamově vůli a také v Izákově vůli, neboť Božího příkazu oba uposlechli. Sáře 
Abraham řekl, co Bůh žádá, a třebaže Sára se zarmoutila a žal jí probodl srdce, a to přesně 
v okamžiku, kdy se Abraham chystal obětovat svého syna Izáka, velkoryse souhlasila 
s příkazem Božím a podrobila se mu poslušně. 
 
3. Abraham pak vstal před svítáním, osedlal svého osla, vzal s sebou dva své služebníky a svého 
syna Izáka, naštípal dříví k zápalné oběti a vydal se z Beeršeby k místu, které mu Bůh určil (1M 
22,3). Když třetího dne spatřil to místo v dálce, zanechal své služebníky s oslem, dříví vložil na 
svého syna Izáka a sám vzal oheň a obětní nůž a společně kráčeli na to místo (1M 22,4-8). Když 
přišli na to místo, Abraham tam se slzami v očích vystavěl oltář, na který narovnal dříví, a 
svázal svého syna Izáka a položil jej na oltář, nahoru na dříví (1M 22,9). Pak pozvedl obětní 
nůž, aby svého syna Izáka zabil  ranou do srdce (1M 22,10). V té chvíli na něho s nebe zavolal 
anděl Páně, totiž duše Ježíšova, aby na chlapce nevztahoval ruku (1M 22,11-12). Abraham se 
pak rozhlédl a uviděl za sebou berana, který se zachytil svými rohy o trnitý keř, a toho přinesl 
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v zápalnou oběť místo svého syna Izáka (1M 22,13). A tomu místu dal jméno „Pán vidí“ (1M 
22,14). Abrahamova oběť Izáka byla naprosto stejného druhu jako souhlas Kristův k oběti na 
kříži. 
 
4. Abraham, ačkoli byl znamenitým obrazem věčného Otce, protože neušetřil svého syna Izáka 
a vydal na smrt toho, v němž měl zalíbení a naději na splnění daných zaslíbení, je nicméně také 
ve své manželce Sáře zvláštním a hluboce důležitým obrazem Panny Marie, protože přijal 
božské nařízení o smrti svého syna a dobrovolně jej přinesl v oběť a protože se stal předobrazem 
její hrdinské poslušnosti, probodení jejího srdce, spojení její oběti s obětí Kristovou a její vlastní 
duchovní oběti. Izák, vystupující na horu Mórija a nesoucí dříví k oběti, je nejživějším obrazem 
Kristovým, jenž vystupoval na vrchol hory Kalvárie a nesl dřevo kříže s nejvyšší poslušností a 
odevzdáním do vůle Otcovy a bez nejmenší odmluvy. Učíme, že Izákova cesta s Abrahamem 
k obětování byla zároveň Izákovým sebeobětováním. 
 
5. Když Abraham dokončil oběť berana, jehož nalezl za sebou, duše Ježíšova k němu 
promluvila s nebe podruhé a oznámila mu vůli věčného Otce, totiž přísahu Boží o zvláštním 
požehnání pro něho i pro jeho potomstvo, jež bude rozmnoženo jako nebeské hvězdy a mořský 
písek a v němž dojdou požehnání všechny národy země (1M 22,15-18). Abrahamova oběť byla 
tedy završena vznešeným osmým a konečným zaslíbením a požehnáním Božím pro Abrahama 
a jeho nesčetné potomstvo, z něhož jednou bude pocházet i náš Pán Ježíše Kristus, božský 
Vykupitel světa. Po těchto událostech Abraham sestoupil s hory Mórija i se svým synem Izákem 
a s oběma služebníky se vydali na zpáteční cestu do Beeršeby. 
 
6. Hebrejsky se Izákovu obětování říká akeda (doslova svázání). Jako hrnčíř ví, která nádoba je 
pevná a která křehká, tak ani Bůh nevystavuje zkoušce zlé a nespravedlivé, protože by neobstáli, 
nýbrž dobré a spravedlivé, kteří se stanou skrze zkoušku ještě lepšími a s nimi i lidstvo jako 
celek. Hebrejské slovo nisajon = zkouška je odvozeno od slova nes = znamení, korouhev, 
protože Bůh chtěl, aby se toto přerušené obětování stalo poučením pro všechny lidi a přivedlo 
je pod korouhev Abrahamovu. 
 
7. Sv. Augustin napsal78 ve svém díle O Boží obci o Abrahamově poslušnosti a víře, ve které 
se osvědčil, když byl ochoten obětovat svého syna Izáka, toto shrnutí: Abraham podstoupil 
zkoušku od Boha, zda je ochoten obětovat svého milovaného syna Izáka, aby se osvědčila 
Abrahamova zbožná poslušnost, jež měla vstoupit ve známost pro všechny budoucí věky. 
Nemáme si stýskat při každém pokušení, spíše se máme radovat nad takovým, které umožňuje 
osvědčení. Lidský duch zpravidla nemůže poznat sám sebe jinak, než podrobí-li svoje síly 
výslechu v pokušení, neodpovídaje slovem, ale skutkem. Pozná-li v tom Boží dar, pak je 
zbožný, pak je utvrzen pevnou milostí a nevypíná se prázdnou hrdostí. Abraham by si byl jistě 
nikdy nemyslel, že Bůh má zalíbení v lidských obětech, avšak božského příkazu je třeba 
uposlechnout, nikoli o něm vyjednávat; ale přesto si Abraham zaslouží chválu za svou víru, že 
jeho obětovaný bezdětný syn ihned vstane z mrtvých, protože platilo Boží zaslíbení a podle 
něho79 z Izáka mělo pocházet jeho potomstvo. Abraham tedy věrně uchovával v paměti toto 
Boží zaslíbení a věděl, že se má splnit skrze toho, koho Bůh přikázal zabít, ale nepochyboval o 
tom, že ten, kdo bude darován před obětováním, může být po obětování vrácen, i kdyby byl při 
obětování zabit. 80  Stal se tak předobrazem Boha Otce, který také neváhal obětovat svého 
jednorozeného Syna.81 Proto si také Izák sám nesl dříví k oběti, tak jako Pán svůj kříž. Otcova 

78 De civ. Dei 16,32 
79 Srov. Ř 9,7-8 
80 Srov. Žd 11,17-19 
81 Srov. Ř 8,32 
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rána však byla zadržena, Izákova oběť byla nahrazena obětí berana, který vězel za rohy v trní, 
což bylo předobrazem trnové koruny Páně. Slova „nyní vím“82 znamenají „nyní jsem dal vědět“, 
protože nebylo možné, že by to Bůh ještě nevěděl; stejně tak název hory „Pán viděl“ a slova 
„na hoře Pán viděl“ znamenají „Pán se zjevil“ a „na hoře se Pán zjevil“, tedy „dal se vidět“.  
Boží přísahou pak bylo potvrzeno zaslíbení o povolání národů v potomstvu Abrahamově po 
oběti, která znamenala Krista. Přísaha pravdomluvného Boha je potvrzením slibu a výčitkou 
nevěřícím. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Liber Genesis XXII,1-24 
První kniha Mojžíšova 22,1-24 

 
22,1 Quae postquam gesta sunt, tentavit Deus Abraham et dixit ad eum: Abraham, 

Abraham. 
At ille respondit: Adsum. 
Po těchto událostech Bůh zkoušeje Abrahama pravil mu: „Abrahame, Abrahame!“ 
On odpověděl: „Tu jsem.“ 
Et factum est post haec verba temptavit/tentabat Deus Abraham dicens ad illum: A., 

A. 
Et ille dixit: Ecce ego. 
 
Dvojí zvolání na Abrahama podle targúmu znamená, že každá generace má svého 
Abrahama, 
podobně jako má svého Jákoba a Mojžíše (srov. 1M 46,2 a 2M 3,4). 
 

22,2 Ait illi: Tolle filium tuum unigenitum, quem diligis, Isaac, 
et vade in terram visionis, atque ibi offeres eum in holocaustum super unum 

montium, 
quem monstravero tibi. 
„Vezmi svého jednorozeného syna Izáka, jejž miluješ,“ pravil mu (Bůh), 
„jdi do země Vidění a tam ho obětuj v zápalnou oběť na jedné hoře, 
kterou ti ukáži.“ 
Et dixit illi Deus: Accipe filium tuum illum unicum 

mantissimum/dilect(issim)um/carissimum, I., 
et vade in terram altam/excelsam et impones illum ibi in sacrificium/hostiam in uno 

ex montibus, 

82 1M 22,12 
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/super unum montium, de quo tibi dixero / dixero tibi / quem ostendero tibi. 
země Vidění = země Mórija (Můj učitel /je/ Pán); 
místo ztotožňováno s chrámovou horou v Jeruzalémě (srov. 2Lp 3,1); 
etymologie od kořene vidět, význam Spatřený Pánem, Vyvolený Pánem 
 

22,3 Igitur Abraham de nocte consurgens stravit asinum suum 
ducens secum duos juvenes et Isaac filium suum; 
cumque concidisset ligna in holocaustum, 
abiit ad locum, quem praeceperat ei Deus. 
Abraham tedy ještě za tmy vstav osedlal osla 
a vzal s sebou dva služebníky i svého syna Izáka; 
když naštípal dříví k zápalné oběti, 
vydal se na cestu k místu, které mu Bůh byl určil. 
(Ex)surgens autem/ergo Abraham mane/diluculo et stravit asinam suam 
et adhibuit/(ad)sumpsit/tulit secum duos pueros et filium suum Isaac 
et concidit/concides linga ad sacrificium 
et surgens abiit et (per)venit ad locum, quem ostenderat/dixerat illi Deus. 
 

22,4 Die autem tertio, elevatis oculis, vidit locum procul, 
Třetího dne pozvednuv očí a uzřev zdaleka to místo, 
In die tertia respexit/respiciens Abraham oculis (et) vidit locum a longe, 
 

22,5 dixitque ab (ad) pueros suos: Exspectate hic cum asino; 
ego et puer illuc usque properantes, 
postquam adoraverimus, revertemur ad vos. 
pravil svým služebníkům: „Počkejte tu s oslem; já pak a chlapec si pospíšíme; 
až vykonáme pobožnost, vrátíme se k vám.“ 
Et dixit Abraham pueris suis (ad pueros suos): Sedete hic cum asina; 
ego autem et puer pertransibimus/proficiscemur usque illuc, 
et cum adoraverimus ad vos revertemur. 
až vykonáme pobožnost = až vzdáme poctu Bohu 
 

22,6 Tulit quoque ligna holocausti et imposuit super Isaac filium suum; 
ipse vero portabat in manibus ignem et gladium. 
Cumque duo pergerent simul, 
Vzav tedy dříví k zápalné oběti, vložil je na svého syna Izáka; 
sám nesl v rukou oheň a nůž. 
Když tak oba spolu kráčeli, 
Accepit/sumpsit autem Abraham ligna ad holocaustum et superposuit ea Isaac filio 

suo; 
et ignem ipse in manus sua et machaeram, 
et abierunt ambo simul. 
 

22,7 dixit Isaac patri suo: Pater mi. At ille respondit: Quid vis, fili? 
Ecce, inquit, ignis et ligna; ubi est victima holoucausti? 
řekl Izák svému otci: „Otče můj!“ On odpověděl: „Co chceš, synu?“ 
„Hle,“ pravil, „oheň a dříví; kde je (však) dobytče pro zápalnou oběť?“ 
Dixit autem Isaac ad Abraham patrem suum dicens: Pater. Qui dixit: Quid est, fili? 
At ille, ecce, inquit, ignis et ligna; ubi est ovis (quam immolaturus es) in/ad 

holocaustum? 



 247 

 
22,8 Dixit autem Abraham: Deus providebit sibi victimam holocausti, fili mi. 

Pergebant ergo pariter: 
Tu pravil Abraham: „Bůh si opatří zvíře pro zápalnou oběť, synu můj.“ 
Šli tedy spolu (dál). 
Ad haec respondit Abraham: Deus providebit sibi ipse ovem in/ad holocaustum, fili. 
Euntes/Perrexerunt ambo simul 
 
 

22,9 et venerunt ad locum, quem ostenderat ei Deus, 
in quo aedificavit altare, et desuper ligna composuit. 
Cumque alligasset Isaac filium suum, posuit eum in altare super struem 

lignorum 
a přišli na místo, které mu byl Bůh ukázal. 
Tam vystavěl oltář, svrchu narovnal dříví,   
a když byl svého syna Izáka svázal, položil ho na oltář na hranici dříví. 
et (per)venerunt ad locum, quem ostenderat illi Deus, 
et construxit/extruxit ibi Abraham altare, et imposuit ligna 
et (col)ligavit / conligatis manibus et pedibus Isaac filii sui et imposuit eum in altare 

super ligna 
 

22,1
0 

extenditque manum et arripuit gladium, ut immolaret filium suum. 
Vztáhl pak ruku a uchopil nůž, aby svého syna v oběť usmrtil. 
Et extendens Abraham manum suam ut acciperet/sumpsit machaeram, 
ut occideret/jugularet Isaac filium suum. 
 

22,1
1 

Et ecce angelus Domini de caelo clamavit dicens: Abraham, Abraham. 
Qui respondit: Adsum. 
Tu hle, anděl Páně volal s nebe, řka: „Abrahame, Abrahame!“ 
On odpověděl: „Tu jsem.“ 
Et vocavit illum angelus Domini de caelo et dixit ad illum: A., A. 
Et ille dixit: Ecce ego. 
 

22,1
2 

Dixitque ei: Non extendas manum tuam super puerum, neque facias illi 
quidquam: 

nunc cognovi quod times Deum, 
et non pepercisti unigenito filio tuo propter me. 
I řekl mu (anděl): „Nevztahuj svou ruku na chlapce a nic mu nedělej; 
neboť nyní poznávám, že se Boha bojíš, 
poněvadž jsi pro mne nešetřil (ani) svého jednorozeného syna.“ 
Et ait illi: Noli imponere / Ne inferas / Ne inicias manum tuam 
super/in puerum neque facias/feceris illi quicquam: 
quoniam tu times Deum tuum, 
et non pepercisti filio tuo illo unico amantissimo/dilect(issim)o/carissimo, I., 

pro(pter) me. 
 

22,1
3 

Levavit Abraham oculos suos 
viditque post tergum arietem inter vepres haerentem cornibus, 
quem adsumens obtulit holocaustum pro filio. 
Abraham pozvednuv očí, 
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uzřel za sebou berana vězícího za rohy v trní; 
toho vzal a přinesl v zápalnou oběť místo syna. 
Et respiciens Abraham oculis suis 
vidit, et ecce aries unus post tergum ejus tenebatur/adhaerebat/adhaerens in 

virgulto/pastino/frutice 
(Sabech) cornibus suis, et abiit Abraham et accepit/sumpsit arietem et obtulit eum in 

holocaustum 
pro Isaac, filio suo. 
 

22,1
4 

Appellavitque nomen loci illius Dominus videt. 
Unde usque hodie dicitur: In monte Dominus videbit. 
Nazval pak jméno toho místa: Pán vidí. 
Odtud říká se až dodneška: Na hoře Pán uvidí. 
Et vocavit Abraham nomen loci illius Dominus vidit/videt, 
Ut dicant/dicatur hodie (quod) in monte hoc Dominus 

videbit/videt/adparuit/adparebit. 
Pán vidí nebo: Pán se stará. 
Na hoře Pán uvidí nebo: Na hoře se Pán postará. 
 

22,1
5 

Vocavit autem angelus Domini Abraham secundo de caelo dicens: 
Per memetimpsum juravi, dicit Dominus: 
Volal pak anděl Páně s nebe na Abrahama podruhé, řka: 
„Přísahám sám při sobě,“ praví Pán,   
Et vocavit angelus Domini Abraham iterum de caelo dicens: 
Per me ipsum juravi/juro, dicit Dominus: 
 

22,1
6 

quia fecisti hanc rem et non pepercisti filio tuo unigenito propter me, 
„poněvadž jsi toto učinil a nešetřil jsi pro mne (ani) svého jednorozeného syna, 
(Vulgáta spojuje výrok Boží do 16. verše; takže 15. verš končí slovem „dicens“.) 
Propter quod / Propterae quod fecisti verbum hoc et non pepercisti filio tuo 
illo unico mantissimo/dilect(issim)o/carissimo, I., pro(pter) me, 
 

22,1
7 

benedicam tibi et multiplicabo semen tuum 
sicut stellas caeli 
et velut harenam, quae est in litore maris; 
possidebit semen tuum portas inimicorum suorum, 
budu ti žehnat a rozmnožím tvé potomstvo 
jako nebeské hvězdy 
a jako písek, který je na mořském břehu; 
tvoje potomstvo bude vládnout branami svých nepřátel; 
nisi benedicens benedicam te / benedixero tibi et implendo implebo semen tuum 
tamquam/sicut/velut/quasi stellas caeli   
et tamquam/sicut/velut/ quasi harenam quae est ad labium maris / secus litus maris / 

juxta oram maris, 
quae non potest (di)numerari; 
et hereditate possidebit semen tuum civitates adversariorum ejus, 
 

22,1
8 

et benedicentur in semine tuo omnes gentes terrae, quia oboedisti voci meae. 
a v tvém potomstvu budou požehnáni všichni národové země, poněvadž jsi 

uposlechl mého hlasu.“ 
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et benedicentur in semine tuo omnes nationes/tribus terrae pro eo quod (ob)audisti 
vocem meam. 

 
22,1
9 

Reversus est Abraham ad pueros suos, abieruntque Bersabee simul, et habitavit 
ibi. 

Potom se Abraham vrátil ke svým služebníkům, odešel s nimi do Beeršeby a tam 
přebýval. 

Et reversus est Abraham ad pueros suos et surrexerunt et abierunt simul ad Puteum 
jurations 

/ ad Bersabe, et habitavit Abraham ad Putem jurationis / secus Putem jurationis. 
 

22,2
0 

His ita gestis, nuntiatum est Abrahae 
quod Melcha quoque genuisset filios Nachor fratri suo: 
Po těchto událostech bylo Abrahamovi zvěstováno, 
že také Melcha porodila jeho bratru Náchorovi syny, a to: 
Et nuntiatum est / nuntiaverunt Abrahae dicentes: 
Ecce peperit Melcha filios Nachor fratri tuo: 
zvěstováno = oznámeno 
Melcha (Milka) = Královna 
Náchor = Těžce dýchající či Kytovec (Delfín) 
nebo Vysušený, Spálený (Exsiccatus, Ustulatus) nebo Bělostný (Candidus). Náchor 

byl děd Rebečin. 
 

22,2
1 

Hus primogenitum et Buz fratrem ejus et Camuel patrem Syrorum 
Prvorozeného Úsa, jeho bratra Búza a Kemúela, otce Aramejců, 
Ob(s) primogenitum et Bauz fratrem illius et Camuel patrem Syrorum 
Ús = Rada, latinsky Consiliátor; bydliště Jóbovo (Jr 1,1 a 25,20; Pl 4,21), 
snad na pomezí Edómu v jižním Zajordání nebo snad v okolí Damašku. 
Syn Aramův (1M 10,23; 1Lp 1,17) a syn Náchorův (1M 22,21). 
Búz = Znevážení, Pohrdání, Opovržení (contemptus matris = pohrdnutý matkou) 
Kemúel = Povstal Bůh (srov. Ž 3,8; 7,7; 9,20; 10,12 atd.) 
Aram = Vysočina, latinsky Excelsus; semitský národ Aramejců; Aramejců = Syřanů 
 

22,2
2 

et Cased et Azau, Pheldas quoque et Jedlaph 
Keseda, Chazóa, Pildáše, Jidláfa 
et Canazat et Azan (et) Faldas et Judul 
Kesed (Kased) = Kaldejec (Čaroděj), srov. Kaldejci (hebr. Kasdim) = Čarodějové; 
akkad. Kašdu (-šd- přešlo v –ld-); kasdeja (zlý duch podle 1Hen 69,12) 
Chazó (Azau, Azan) = Vidění či Jeho vidění; z aramejštiny (Bůh) spatřil 
Pildáš (Feldas) = Pavouk (arab. fuds = pavouk, arab. fandaš = silný) nebo podle 

jiných výkladů: 
Cui ignis micat ex oculis, Ignitos habens oculos = Ten, jemuž oheň srší z očí, jenž 

má ohnivé oči 
Jidláf (Jedlaf) = Pláče, Slzí (tj. Uplakaný, Uplakánek) 
 

22,2
3 

ac Bathuel, de quo nata est Rebecca: 
octo istos genuit Melcha Nachor fratri Abrahae. 
a Betúela, který zplodil Rebeku. 
Těchto osm (synů) porodila Melcha Nachorovi, bratru Abrahamovu. 
et Bathuel, qui genuit Rebeccam. 
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Octo istos Melcha peperit Nachor fratri Abrahae. 
Betúel (Bathúel) = akkad. Muti-ilu; Virgo Dei, Separatio Dei, 
id est Deo consecratus = Panic Boží, Zasvěcený Bohu 
 

22,2
4 

Concubina vero illius, nomine Roma, peperit (quattuor:) Tabee et Gaham et 
Tahas et Maacha. 

Jeho ženina pak, jménem Reúma, porodila čtyři (syny): Tabecha, Gachama, Tachaše 
a Maaku. 

Concubina ejus Regma/Remma peperit Taber et Guam et Tocus et Mochas. 
(Et de Remma concubina ejus nati sunti ipsi Nachor filii quattuor: 
primus Gaum, secundus Thaber, tertius Thocos, quartus Mochar.) 
Reúma (Réma) = Náhrdelník (z perel či korálů), Ozdoba prsou (srov. ug. rimtu) 
ženina = vedlejší žena, druhořadá manželka (vedle řádné manželky); 
ženiny měli Náchor (1M 22,24), Abraham (1M 25,6), Jakub (1M 35,22), 
Ezaův syn Elífaz (1M 36,12), Gedeón (Sd 8,30-31), nějaký levita (Sd 19,1), 
Saul (2S 3,7), David (2S 5,13; 15,16; 16,21-22), Šalomoun (1Kr 11,3), 
Káleb (1Lp 2,46), Manases (1Lp 7,14), Rechabeám (2Lp 11,21), Abiáš (2Lp 13,21), 
též Belšasar (Da 5,2). Děti ženin patřily k rodině a jejich zaopatření záviselo na 

otcově vůli; 
židovský talmud stanovuje, že král smí mít nejvýše 18 ženin, prostý občan nejvýše 4 

ženiny 
Tabech (Tábe) = Krveprolití, Porážka dobytčat (Syn narozený v době porážky) 
Gacham (Gaham) = Ožehnutý 
Tachaš (Thás) = Kůže (jemný druh kůže dovážený z Egypta, snad delfína či jiného 

zvířete) 
Maaka (Maacha) = Tlačení, Potlačení, Rozdrcení, Útisk 
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10.14 Smrt a pohřeb Sáry (1M 23,1-20) 
 

1. V r. 3321 po stvoření světa Sára zemřela ve věku 127 let v Kirjat-arbě (Hebronu). Abraham 
ji oplakal  a po pohřebních obřadech dal její tělo přenést z Hebronu a pohřbít v jeskyni 
Machpela, kterou k tomuto účelu koupil od Chetejců, aby měl vlastní hrobku. Abrahamovi bylo 
137 let a Izákovi 37 let. Ačkoli jde jen o malý pozemek, kam pohřbívají své mrtvé, od této 
chvíle praotcové obsazují Zaslíbenou zemi. První kus půdy v Zaslíbené zemi byl tedy hrob pro 
pramatku Sáru, jeskyně Machpela v Hebronu. Slovo kever znamená hrob i lůno. Jméno Rebeka 
obsahuje písmena rvkh jako slovo ha-kever (hkvr). Rebeka je jakoby pokračováním Sáry (srov. 
1M 24,67). Naše životy v sobě obsahují Eden i Sínaj, nenarodili jsme ve vakuu. Až suché kosti 
ožijí, hrob se stane lůnem. 
 
2. Chetité, synové Chetovi, patří do pestré řady národů, které žily v Kenaánu, ačkoli Písmo 
svaté neříká nic o jejich dějinách, náboženství a kultuře. Egyptské nápisy se často zmiňovaly o 
národě Cheta, babylónské a assyrské nápisy o národě Hatti. Dnes víme, že Chetité vytvořili 
velikou říši, jejíž hlavní město se jmenovalo Chattušaš (dnes Boghazköy na území Turecka, 
nový název Boghazkale). Milovali hory a své hlavní město vystavěli na drsné vysočině. 
Chetitský jazyk, zapisovaný babylónským klínovým písmem na tabulky, rozluštil v letech 
1916-17 český vědec assyriolog Bedřich Hrozný (+ 1952). Jiné chetitské nápisy 
v hieroglyfickém písmu rozluštil německý profesor Helmuth Theodor Bossert (+ 1961). 
Původní domorodí obyvatelé Malé Asie (Protochetité) nebyli indoevropského původu a 
nezanechali po sobě žádné písemné památky a jejich území obsadili začátkem 2. tis. př. Kr. 
nově přistěhovalí Indoevropané a ponechali si v nové zemi jméno po původních obyvatelích. 
Ti založili Chattušaš a ovládli celou Malou Asii a Sýrii. Král Muršiliš I. kolem r. 1600 př. Kr. 
vyplenil Babylón, král Šuppiluliumaš I. rozšířil svou říši do Sýrie až k Damašku a krátce poté 
se otevřeně střetl s oslabeným Egyptem. Začátkem 13. stol. př. Kr. bojoval král Hattušiliš III. u 
Kádeše v Sýrie proti faraónu Ramsesovi II. a porazil ho, později s ním uzavřel smlouvu a 
Ramses II. si vzal chetitskou princeznu za manželku. Koncem 13. stol. př. Kr. pronikly na 
chetitské území mořské národy a zcela zničily hlavní město Chattušaš. Ještě po tři století si 
zachovali samostatnost Chetité na východní straně říše (města Karchemiš, Hamat a Kádeš), 
kteří podlehli až Assyřanům v 9. stol. př. Kr. Od té doby Chetité jako národ zanikli.  Abraham 
koupil od jistého významného Chetity Efróna pozemek jako pohřebiště (1M 23): tento Chetita 
náležel k Protochetitům,synům Chámovým, ale Chetité z doby Mojžíšovy již patřili k novému 
národu, synům Jafetovým; Uriáš, válečný hrdina krále Davida, byl Chetita (2S 11,3), král 
Šalomoun měl ve svém harému Chetitky, které pocházely už ze zbytku kdysi mohutné chetitské 
říše v četných syrských městských státech a s chetitskými králi obchodoval (1Kr 11,1; 2Lp 
1,17). Syřané se domnívali, že izraelský král proti nim najal chetitské krále, aby je přepadli 
(2Kr 7,6). Domnělá spojená vojska chetitských mětských států polekala damašského krále 
Benhadada za časů prorok Eliáše. Krátce nato Assyřané vymazali chetitské státy z mapy světa 
dobytím pevnosti Karchemiše v r. 717 př. Kr. – Je zvláštní, že Chetité vytvořili stát srovnatelný 
s Egyptem nebo Babylónií, a přitom nám o něm ani řečtí dějepisci jako Hérodotos nebo Strabón 
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nenechali sebemenší zmínku. Na zdech zádušního chrámu v Karnaku zanechal faraón Ramesse 
II. nápis o bitvě s králem Muvatališim u Kadeše v Sýrii v r. 1275 př. Kr. Chetité v boji používali 
válečné vozy, totiž lehké dvoukolky, do nichž zapřahaly pár koní a jejichž posádku tvořili 
vozataj, lučištník a štítonoš. Chetité těžili měď, stříbro a zlato a pěstovali pšenici, žito, čočku, 
hrách, olivy, jablka, hrušky, granátová jablka, fíky a vinnou révu. Středisko říše Chattušaš bylo 
ve středním Turecku a mělo průměr asi 1 km a bylo obehnáno kyklopskými hradbami o délce 
6 km, které byly 6 m vysoké a 8 m silné a doplněné řadou věží.  Královský hrad (20 tis. metrů 
čtverečních) byl chráněn další hradbou. Téměř stejně rozlehlý jako hrad byl i chrámový 
komplex. Národ uctíval tisíce bohů, svého boha měla každá hora, každá řeka, každý pramen a 
bohy se stávali i zemřelí králové. Zákony znaly peněžité tresty a tresty vězením, nepoužívalo 
se mrzačení, žena po rozvodu dostávala polovinu majetku, otroci směli vlastnit půdu a nemohli 
být oddělováni od svých rodin, ani jim nemohl být odebírán jejich majetek. Na východ vedla 
Brána lvů, podobná mykénské, na západ Královská brána bojovníků, na jih Brána sfing. 
Nejslavnějším králem byl Šuppiluliumaš I. (1343-1320 př. Kr.). - Německý prehistorik 
Eberhard Zangger se domnívá, že zničení říše Chetitů souviselo s dobytím Tróje, která byla 
vůdčím činitelem západoanatolské aliance mořských národů, které ohrožovaly nejen Chetity a 
Egypťany, tehdejší spojence, ale i mykénské Řecko. Proto za velké války v letech 1200-1900 
př. Kr. mořské národy napadly nejen říši Chatti, ale také Egypt; Řekové po dlouhém obléhání 
dobyli Tróju. Za posledního chetitského krále Šuppiluliumaše II. napadli říši Chatti kmeny 
Kašků, obývající jižní pobřeží Černého moře, a dobyly Chattušaš. Říše Chatti zanikla a udržely 
se jen drobné městské státy, závislé na Asyřanech. Poslední chetitskou pevnost Karchemiš 
dobyl v r. 717 př. Kr. asyrský král Sargon II. a její obránce dal odvléci do otroctví. Na místě 
Chattušaše pak existovala Frýgie. - Říši Chatti objevil oxfordský profesor Archibald Henry 
Sayce v r. 1880 na základě rozboru bible a dalších literárních památek, avšak již v r. 1834 
francouzský cestovatel a sběratel starožitností Charles Felix Marie Texier našel na náhorní 
planině u vesnice Boghazköy asi 150 km východně od Ankary rozvaliny hlavního města říše. 
Svůj objev vylíčil v trojsvazkovém díle Popis Malé Asie, která vyšla v r. 1849, ale zapadla bez 
odezvy. Další badatelé přišli až v r. 1906: profesor berlínské univerzity Hugo Winckler a 
pracovník Osmanského muzea v Instabulu Theodor Makridi a jejich archeologická expedice 
vykopala na 2.500 popsaných hliněných tabulek, jejichž písmo a jazyk rozluštil v r. 1915 český 
orientalista Bedřich Hrozný (1879-1952). Chetité používali klínové písmo převzaté od 
Babylóňanů k běžným textům na hliněné tabulky, stříbrné destičky, olověné pásy a dřevěné 
tabulky potažené voskem a vlastní hieroglyfické písmo k nápisům tesaným do skal a k psaní 
náboženských textů. Chetitština na rozdíl od protochetitštiny patřila k indoevropským jazykům 
(vádar = voda). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Liber Genesis XXII,1-20 
První kniha Mojžíšova 23,1-20 
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23,1 Vixit autem Sara centum viginti septem annis 
Sára byla živa sto dvacet sedm let, 
Et facti sunt dies omnes vitae Sarae septem et viginti et centum anni 
 

23,2 et mortua est in civitate Arbee, quae est Hebron, in terra Chanaan; 
venitque Abraham ut plangeret et fleret eam. 
načež zemřela v Kirjat-arbě, to je v Hebroně, v zemi Kenaán. 
I přišel Abraham, aby nad ní naříkal a oplakával ji. 
et mortua est Sara in civitate Arboc quae est in valle haec est Chebron in terra 

Chanaan; 
et advenit Abraham plangere Saram et lugere. 
 
Kirjat-arba = Město čtyř (dnes předměstí Hebronu; srov. Joz 14,15) 
Město Hebron (Chebrón) leží asi 40 km jižně od Jeruzaléma. 
Název znamená spojený či sdružený, anebo místo spojení (conjugium), anebo 

spojenec či druh; 
anebo může být odvozeno od hebr. číslovy ´arba´ = čtyři, což by pak znamenalo 

křižovatku čtyř cest. 
Arabsky se město jmenuje al-Chalíl, což znamená Přítel (Boží), tj. Abraham. 
Než král David dobyl Jeruzalém, byl jeho hlavním městem Hebron. 
 

23,3 Cumque surrexisset ab officio funeris, 
locutus est ad filios Heth dicens: 
Když pak povstal od služeb, které bývaly obyčejně prokazovány mrtvým, 
promluvil k synům Chetovým a řekl: 
Et surgens Abraham a mortuo suo et locutus est cum fillis Heth: 
 
Chetejci (Chetité), potomci Cheta, syna Kenaánova, kteří žili západně od Mrtvého 

moře v okolí Hebronu. 
 

23,4 Advena sum et peregrinus apud vos; 
date mihi jus sepulcri vobiscum, ut sepeliam mortuam meam. 
„Jsem cizincem a hostem u vás; 
dejte mi právo mít u vás hrobku, abych mohl pochovat svou mrtvou.“ 
Peregrinus et advena sum ego vobiscum; 
date ergo mihi possessionem monumenti, ubi humabo mortuam meam. 
 

23,5 Responderunt filii Heth dicentes: 
Synové Chetovi odpověděli: 
Responderunt autem filii Heth ad Abraham dicentes: 
 

23,6 Audi nos, domine: princeps Dei es apud nos: 
in electis sepulcris nostris sepeli mortuum tuum; nullusque te prohibere poterit, 
quin in monumento ejus sepelias mortuum tuum. 
„Slyš nás, pane! Knížetem Božím jsi mezi námi; 
pochovej svou mrtvou v nejlepším z našich hrobů; nikdo ti nebude moci bránit, 
abys pochoval svou mrtvou v jeho hrobě.“ 
Absit hoc, domine, audi nunc et nos, domine, rex a Deo tu es in nobis; 
in electo monumento nostro sepeli mortuum tuum; nemo enim nostrum prohibet te 
a monumento suo, ut sepelias mortuum tuum ibi. 
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Chetejci osloví Abrahama třikrát slovem pane (v. 6.11.15), 
ale Abraham tak neučiní ani jednou, když oslovuje Efróna. 
To naznačuje Abrahamovo mimořádné postavení, jež Chetejci na něm poznali, 
podobně jako Lában na Jakubovi. 
 

23,7 Surrexit Abraham et adoravit populum terrae, filios videlicet Heth, dixitque ad 
eos: 

Abraham se zvedl, poklonil se domácímu lidu, totiž synům Chetovým, a pravil jim: 
Exsurgens autem Abraham adoravit plebem terrae filiorum Heth, dixitque ad eos: 
 

23,8 Si placet animae vestrae ut sepeliam mortuum meum, 
audite me et intercedite pro me apud Ephron filium Seor, 
„Souhlasíte-li s tím, abych směl pochovat svou mrtvou (tady), 
slyšte mne a přimluvte se za mne u Efróna, syna Sócharova, 
Efrón = Koloušek 
Sóchar (Seor) = Bělostný (arab. kořen schr = bílý) 
 

23,9 ut det mihi speluncam duplicem, quam habet in extrema parte agri sui: 
pecunia digna tradat eam mihi coram vobis in possessionem sepulcri. 
aby mi dal dvojitou jeskyni, kterou má na konci svého pole; 
za slušný peníz ať mi ji dá před vámi, abych měl hrobku.“ 
ut det mihi speleum duplicem… 
 
Machpela = Dvojitá (jeskyně) 
Dnes hebr. Ma´arat ha-Machpela (Dvojitá jeskyně hrobů), 
arab. al-Haram al-Ibrahimi (Abrahamova svatyně) nebo al-Haram al-Chalil (Jeskyně 

přítele /Božího/). 
Budovu mauzolea nechal postavit idumejský vládce Herodes. Za muslimské vlády 

byly v 8.-14. stol. 
uvnitř postaveny náhrobky.  Kostel postavený od císaře Justiniána I. ze 6. stol. zničili 

Sásánovci. 
Od r. 1967 je svatyně rozdělena na část židovskou (synagóga a náhrobky  Abrahama, 

Sáry, 
Jakuba a Ley) a část muslimskou (mešita a náhrobky Izáka a Rebeky). 
 

23,1
0 

Habitabat autem Ephron in medio filiorum Heth. 
Responditque Ephron Hethaeus ad Abraham, 
cunctis audientibus qui ingrediebantur portam civitatis illius, dicens: 
Efrón seděl mezi syny Chetovými 
I odpověděl Efrón Chetejec Abrahamovi, 
že to slyšeli všichni, kdo vcházeli do brány onoho města, řka: 
… Responditque Ephron Hethaeus ad Abraham,… 
 

23,1
1 

Nequaquam ita fiat, domine mi, sed tu magis ausculta quod loquor: 
agrum trado tibi et speluncam, quae in eo est, praesentibus filiis populi mei; 
sepeli murtuum tuum. 
„Nikoli, tak se nestane, pane můj; poslechni raději, co ti pravím: 
Daruji ti pole i s jeskyní, která je na něm před syny svého lidu; 
pochovej (tam) svou mrtvou.“ 
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23,1
2 

Adoravit Abraham coram populo terrae, 
Abraham se poklonil před lidem té země 
 

23,1
3 

et locutus est ad Ephron, circumstante plebe: Quaeso, ut audias me: 
dabo tibi pecuniam pro agro; suscipe eam a me, et sic sepeliam mortuum meum 

in eo. 
a pravil Efrónovi před kolemstojícím lidem: „Prosím, abys mne vyslechl; 
dám ti peníze za pole; přijmi je ode mě a tak pochovám na něm svou mrtvou.“ 
 

23,1
4 

Responditque Ephron: 
Efrón však odpověděl: 
 

23,1
5 

Domine mi, audi me: terra, quam postulas, quadringentis siclis argenti valet; 
istud est pretium inter me et te; sed quantum est hoc? Sepeli mortuum tuum. 
„Pane můj, slyš mě! Půda, kterou si přeješ, má cenu čtyř set šekelů stříbra; 
to je. cena mezi mnou a tebou; avšak jak mnoho to je? Pochovej svou mrtvou!“ 
 
Jeden šekel odpovídá asi 8 gramům, chrámový (těžký) šekel vážil dvojnásobek. 
Sloveso šaqal = platit, vážit. Ražené mince se objevují ve Svaté zemi až po 

babylónském zajetí 
koncem 6. stol. v perském období; předtím se platilo odváženými kousky stříbra. 
 

23,1
6 

Quod cum audisset Abraham, 
appendit pecuniam, quam Ephron postulaverat, audientibus filiis Heth, 
quadringentos siclos argenti probatae monetae publicae. 
Když to Abraham uslyšel, 
odvážil peníze, jak žádal před syny Chetovými Efrón, 
čtyři sta šekelů stříbra dobré běžné váhy. 
Et audivit Abraham Ephron 
et appendit Abraham Ephron argentum, quod locutus est in auribus filiorum Heth, 
probatae monetae publicae = nebo: probi negotiantibus 
 

23,1
7 

Confirmatusque est ager quondam Ephronis, in quo erat spelunca duplex, 
respiciens Mambre, 

tam ipse quam spelunca et omnes arbores ejus in cunctis terminis ejus per 
circuitum, 

Tak bývalé pole Efrónovo, na němž byla dvojitá jeskyně na východě od (údolí) 
Mamre, 

jak pole tak i jeskyně a všechny stromy na celé jeho ploše kolem dokola, bylo trvale 
odevzdáno 

ager spelei duplex quod est contra faciem Mambre/Hierico… 
 
Údolí Mamre (Mambre) bylo údolí jihozápadně od Hebronu, kde rostly posvátné 

duby, 
podobně jako v údolí Móre. Šlo tedy o doubravu. Stáří Abrahamova dubu se 

odhaduje na 5 tis. let. 
 

23,1
8 

Abrahae in possessionem, videntibus filiis Heth et cunctis qui intrabant portam 
civitatis illius. 
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v majetek Abrahamův před očima synů Chetových a všech, kdo vcházeli do brány 
onoho města. 

 
23,1
9 

Atque ita sepelivit Abraham Saram uxorem suam in spelunca agri duplici, 
quae respiciebat Mambre: haec est Hebron in terra Chanaan. 
Tak tedy pochoval Abraham svou manželku Sáru ve dvojité jeskyni toho pole 
na východě od (údolí) Mamre, to je v Hebronu, v zemi Kenaán. 
Et post haec sepelivit Abraham Saram conjugem suam in speleo agri duplici, 
quae est contra faciem Mambre/Hierico: haec est Chebron in terra Chanaan. 
 

23,2
0 

Et confirmatus est ager et antrum, quod erat in eo, 
Abrahae in possessionem monumenti a filiis Heth. 
Tak odevzdáno bylo to pole i jeskyně, která na něm byla, 
od synů Chetových Abrahamovi, aby měl vlastní hrobku. 
Et adductus est / proprius factus est ager et speleum, quod in eo erat, 
Abrahae in possessionem monumentis a filiis Heth. 
 

 
 
 
 
 

10.15 Izákova svatba 
(1M 24,1-67) 

 
1. V r. 3322 po stvoření světa, když Abrahamovi bylo 138 let a byl již stařec pokročilého věku 
(1M 24,1), přikázal správci svého domu Elíezerovi z Damašku (srov. 1M 15,2), aby se postaral 
o Izákův sňatek, a zavázal jej přísahou, aby nevybíral nevěstu z kenaánských žen, nýbrž 
z Abrahamova příbuzenstva (1M 24,2-9). Elíezer musel přísahat, že nevezme pro Izáka 
manželku z kenaánských dcer, a přitom položil ruku pod Abrahamova bedra,83 aby se naznačilo, 
že Pán nebe a země přijde na svět v těle, které bude pocházet z těchto beder.84 Pak vzal deset 
velbloudů a drahocenné dary a vydal se na cestu do mezopotámského města Chárranu, kde žil 
Betúel, syn Abrahamova bratra Náchora (1M 24,10). 
 
2. Elíezer před městem odpočíval blízko studny a navečer, když přicházely ženy, aby načerpaly 
vodu, se modlil k Bohu, aby mu ukázal, kterou dívku vyvolil za manželku pro Izáka (1M 24,11-
14). Známkou toho měla být dívčina ochota dát napít jemu i jeho velbloudům. Tou vyvolenou 
dívkou byla Betúelova dcera Rebeka, která pocházela z Abrahamova příbuzenstva. Elíezer 
požádal o přenocování a dívka jej zavedla do domu svého otce Betúela, jemuž se blížila smrt, 
a proto s Elíezerem jednal Rebečin bratr Lában, který běžel za ním ke studni a uvedl jej do 
domu (1M 24,15-33). V Betúelově přítomnosti požádal Elíezer o Rebečinu ruku pro Izáka, syna 
svého pána Abrahama, a vyprávěl jim všechno, co se přihodilo u studny (1M 24,34-49). 
 
3. Poněvadž Betúel byl již slabý a třásl se mu hlas, v jeho jménu promluvil jeho syn Lában a 
souhlasil s tím, aby se Rebeka stala Izákovou ženou (1M 24,50-51). Ještě téže noci Betúel 
zemřel. Po jeho pohřbu Elíezer obdaroval Rebeku, Lábana i jejich matku, zúčastnil se hostiny 
a druhého dne ráno se vydal i s Rebekou na cestu, neboť chtěl být co nejdříve zpět u svého pána 

83 Srov. 1M 24,2 
84 Srov. De civ. Dei 16,33 
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Abrahama (1M 24,52-59). Rebečina matka i její bratr Lában jí požehnali a ona se vydala na 
cestu, její chůva a její služebnice se vydali na cestu s Elíezerovou družinou (1M 24,60-61). Izák 
v té době sídlil v Beeršebě. Když přijeli do Negebu, Izák právě rozjímal na poli. Rebeka si 
zahalila tvář na znamení cudnosti. Když Elíezer podal Izákovi zprávu o své cestě, Izák uvedl 
Rebeku do stanu své zemřelé matky Sáry a vzal si ji za ženu (1M 24,62-67). To se stalo v r. 
3324 po stvoření světa, v té době Izákovi bylo 40 let, ale ukázalo se, že Rebeka je neplodná 
(1M 25,19-21). 
 
4. Abraham tedy poslal Elíezera, aby našel manželku pro Izáka z Abrahamova rodiště 
aramského Dvojříčí (hebr. Aram Naharajim); vybranou dívku měl přesvědčit, aby se provdala 
za neznámého cizince ve vzdálené zemi, Izáka s sebou vzít nesměl. Elíezer váhal, ale Abraham 
ho ujistil, že Bůh mu pomůže (1M 24,7). Aby mohl být splněn Boží slib o tom, že Zaslíbená 
země se dostane Abrahamovi a jeho potomkům, musí mít Izák děti, ale nesmí z Kenaánu odejít. 
Proto se Abraham opíral v této věci o Boží slib. Abraham měl to, čemu se hebrejsky říká 
bitachon = důvěra v Boha, že on se o nás vždycky postará. Buď věrný Bohu, a on ti pomůže. 
 
5. Elíezer se chce vydat napravo (mezi dcery Abrahamova syna Izmaela) nebo nalevo (mezi 
dcery Abrahamova synovce Lota), kdyby mu vyvolenou dívku Rebeku její rodina odmítla dát 
pro Izáka. Elíezer nemluvil pravdu: Abraham mu to nenařídil, naopak budoucí žena měla být 
z aramského Dvojříčí. Ani si Abraham nepřál pro syna nevěstu ze své rodiny. Eliezer pozměnil 
slova svého pána úmyslně. Izák nebyl přítomen, protože se musel starat o Abrahamův majetek,  
a nevěsta má být přímo z Abrahamovy rodiny, protože otec chce pro syna něco lepšího, a proto 
hledá nevěstu v tak vzdálené zemi. A nemáte-li zájem, půjdu jinam. Elíezerova lest zapůsobila. 
Také Eliezer měl důvěru v Boha (hebr. bitachon). Ale ani Abraham, ani Elíezer nečekali jenom 
na to, že jim Bůh pomůže, nýbrž sami udělali všechno, co bylo v jejich silách, aby dosáhli svého 
cíle. 
 
6. Ačkoli první zmínku o velbloudech najdeme v 1M 12,16, přece stojí za to, učinit o nich na 
tomto místě zmínku. Velbloud patří mezi nejstarší zdomácnělá zvířata u četných národů 
Blízkého Východu. Písmo svaté to připomíná na mnoha místech (Jb 1,3; 42,12; 1M 12,16; 
37,25; Sd 7,12; 1Kr 10,2). Velbloud (hebr. gámál, řecky kamélos, latinsky camelus; dvouhrbý 
Camelus bactrianus zvaný drabař a jednohrbý Camelus dromedarius zvaný dromedár) se 
osvědčuje v přepravě lidí i nákladů zvláště na poušti. Nemá rád šťavnatou trávu a z bohatých 
pastvin bývá nemocný. Požírá skrovné pouštní rostliny, stačí mu otýpka dvakrát denně (ráno a 
večer) a nevadí mu trny ani bodliny. Kráčí rychlostí 4 – 5 km/h a vydrží jít až 14 hodin denně, 
unese na hřbetě 200 – 300 kg nákladu. Má schopnost dlouho nepít, neboť při putování pouští 
vydrží drabaři bez obtíží nic nežrat a nic nepít až tři dny, v zimě až osm dní a déle. Dromedáři 
vydrží i v létě jít s plnou zátěží bez vody až sedm dní. Hrb na hřbetě obsahuje zásobu tuku a 
váží až kolem 20 kg. Tento tuk velbloud postupně dokáže měnit na vodu, až hrb visí splasklý 
jako pytel. Dokáže pak najednou vypít za čtvrt hodiny až 120 l vody. V krátké době také může 
zhubnout až o 25 % své hmotnosti a nezahynout při tom a právě tak v krátké době tuto ztrátu 
dokáže nahradit. Jeho teplota se mění podle okolí od 32 do 40,5 stupně; tato termoregulace je 
důležitá, neboť velbloud se nepotí. V létě vydrží až +50 stupňů, v zimě až -40 stupňů. Z jednoho 
zvířete se dá získat také asi 4 – 5 kg vlny, která se používá na stany nebo hrubé oděvy (2Kr 1,8; 
Za 13,4; Mr 1,6). Velbloudí trus je používán jako palivo. 
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Liber Genesis XXIV,1-67 
První kniha Mojžíšova 24,1-67 

 
24,1 Erat autem Abraham senex dierumque multorum, et Dominus in cunctis 

benedixerat ei. 
Abraham byl stařec vysokého věku. Pán mu požehnal ve všech věcech. 
Abraham grandaevus et senex et plenus dierum per omnia. 
 

24,2 Dixitque ad servum seniorem domus suae, qui praeerat omnibus quae habebat: 
Pone manum tuam subter femur meum, 
I řekl (Abraham) staršímu služebníků svého domu, jenž byl ustanoven nad veškerým 

jeho majetkem: 
„Polož ruku pod mou kyčli, 
Et vocavit Abraham puerum seniori/majori/praepositum domus suae qui super omnia 

ejus erat, 
et dixit ei: Pone manum tuam sub/super/in femore meo / femur meum 
 

24,3 ut adjurem te per Dominum Deum caeli et terrae, 
ut non accipias uxorem filio meo (Isaac) de filiabus Chananaeorum, inter quos 

habito; 
abych tě zavázal přísahou při Pánu, Bohu nebes i země, 
že nevezmeš manželku pro mého syna (Izáka) z dcer Kenaánců, mezi nimiž přebývám, 
et adjurabo te per Dominum Deum caeli et terrae, 
ut non sumas uxorem filio meo Isaac a/ex filiabus Chananaeorum, cum quibus ego 

habito in eis; 
 

24,4 sed ad terram et cognationem meam proficiscaris, et inde accipias uxorem filio 
meo Isaac. 

ale že půjdeš do mé otčiny k mému příbuzenstvu a odtud že vezmeš manželku pro 
mého syna Izáka.“ 

sed ex tribu mea accipies uxorem filio meo Isaac. 
 

24,5 Respondit servus: Si noluerit mulier venire mecum in terram hanc, 
nunquid reducere debeo filium tuum ad locum, de quo tu egressus es? 
Služebník odpověděl: „Nebude-li chtít žena jít se mnou do této země, 
přeješ si, abych zavedl tvého syna zpět do země, ze které jsi ty vyšel?“ 
Nequando/quodsi noluerit mulier ire mecum / sequi me, 
reducam filium tuum in terram de qua existi inde. 
 

24,6 Dixitque Abraham: Cave nequando reducas filium meum illuc! 
Abraham pravil: „Chraň se tam mého syna zavést zpět! 
Dixit ad eum Abraham: Adtende tibi ne revoces filium meum illuc! 
 

24,7 Dominus Deus caeli (et terrae), qui tulit me de domo patris mei et de terra 
nativitatis meae, 

qui locutus est mihi, et juravit mihi dicens: Semini tuo dabo terram hanc, 
ipse mittet angelum suum coram te, et accipies inde uxorem filio meo. 
Pán, Bůh nebe (a země), který mě vzal z domu mého otce a z mé rodné země; 
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ten, jenž ke mně mluvil a přísahal mi, že tuto zemi dá mně a mému potomstvu, 
ten pošle před tebou svého anděla, abys odtamtud dostal manželku pro mého syna. 
Dominus Deus caeli et terrae, qui accepit me de domo patris mei et de terra in qua 

natus sum, 
qui locutus est mihi et juravit mihi dicens: Tibi dabo terram hanc et semini tuo, 
ipse mittet angelum suum ante te, et accipies uxorem filio meo inde. 
Srov. 1M 13,15 (tobě a tvému potomstvu) 
 

24,8 Sin autem mulier noluerit sequi te (in terram hanc), non teneberis juramento; 
filium meum tantum ne reducas illuc. 
Odepře-li však žena následovat tě (do této země), nebudeš přísahou vázán; 
jen mého syna tam nevoď zpět.“ 
Quodsi noluerit tecum venire mulier in terram hanc, purus eris a juramento hoc; 
filium tantum meum ne reducas illuc. 
 

24,9 Posuit ergo servus manum sub femore Abraham domini sui et juravit illi super 
sermone hoc. 

Vložil tedy služebník ruku pod kyčli Abrahamovi, svému pánu, a přísahal mu na tu 
věc. 

Et posuit puer manum suam sub femora Abrahae domini sui et juravit ei de/super 
verbo hoc.  

 
24,1
0 

Tulitque decem camelos de grege domini sui, et abiit 
ex omnibus bonis ejus portans secum, 
profectusque perrexit in Mesopotamiam ad urbem Nachor. 
Vzal pak deset velbloudů ze stáda svého pána a odešel. 
Nesa s sebou ze všech jeho vzácných věcí, 
vydal se na cestu a přišel do Mezopotámie k městu Náchorovu. 
Et accepit puer decem camelos de camelis domini sui, et abiit, 
et de omnibus bonis domini sui secum, 
et (ex)surgens profectus est (usque) in Mesopotamiam in civitatem Nachor 
 
do Mezopotámie = do Aramského Dvojříčí (Aram Naharajim = Aram dvou řek), 
jiný název Aramovo Pole (Paddan-Aram ), tak se nazývá hlavně oblast kolem 

Chárranu 
Městem Náchorovým byl Chárran v severozápadní Mezopotámii. 
Nejde o město Nachur, doložené v mimobiblických textech. 
 

24,1
1 

Cumque camelos fecisset accumbere extra oppidum juxta puteum aquae vespere, 
tempore quo solent mulieres egredi ad hauriendam aquam, dixit: 
Večer, v době, kdy obyčejně ženy chodí pro vodu, 
nechav velbloudy před městem u studny s vodou odpočívat, pravil: 
juxta/circa fontem aquae, 
et dixit in corde suo: 
 

24,1
2 

Domine Deus domini mei Abraham, occurre, obsecro, mihi hodie, 
et fac misericordiam cum domino meo Abraham. 
„Pane, Bože mého pána Abrahama, vyjdi mi, prosím, dnes vstříc 
a prokaž milost mému pánu Abrahamovi. 
Domine Deus domini mei Abraham, 
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si fecisti misericordiam cum domino meo (Abraham), 
 

24,1
3 

Ecce ego sto prope frontem aquae, 
et filiae habitatorum hujus civitatis egredientur ad hauriendam aquam. 
Hle, stojím nad pramenem vody 
a dcery obyvatelů tohoto města budou chodit pro vodu. 
ecce ego sto super fontem aquae, 
et filiae habitatorum hujus civitatis egredientur haurire aquam. 
 

24,1
4 

Igitur puella cui ego dixero: Inclina hydriam tuam ut bibam, 
et illa responderit: Bibe, quin et camelis tuis dabo potum, 
ipsa est, quam praeparasti servo tuo Isaac, 
et per hoc intelligam quod feceris misericordiam cum domino meo (Abraham). 
Dívka tedy, které řeknu: Nakloň svůj džbán, abych se mohl napít, 
a která řekne: Napij se, a tvé velbloudy také napojím, 
bude ta, kterou jsi určil pro svého služebníka Izáka; 
z toho poznám, že jsi učinil milosrdenství s mým pánem.“ 
Si ei dixero: Inclina hydriam tuam ut bibam, 
et illa dixerit mihi: Bibe et tu, et adaquabo camelos tuos quoadusque bibere desinent 
/ et camelis tuis hauriam aquam, ipsa est… 

24,1
5 

Necdum intra se verba compleverat, et ecce Rebecca egrediebatur filia Bathuel 
filii Melchae uxoris Nachor fratris Abraham habens hydriam in scapula sua: 
Ještě nedomluvil, a hle, vycházela Rebeka, dcera Betúela, 
syna Melchy, manželky Náchora, bratra Abrahamova, majíc na rameni džbán. 
…compleverat in corde suo, et ecce… 
…super humeros suos. 
Rebeka = Kráva (akkad. rabaqum = skot, arab. baqarat = kráva); Spoutaná (arab. 

kořen rbk); 
vzhledem ke koncovce ženského rodu má jméno Rebeka spíše význam Spoutaná 
 

24,1
6 

puella decora nimis virgoque pulcherrima et incognita viro; 
descenderat autem ad fontem et impleverat hydriam, ac revertebatur. 
Byla to dívka velmi půvabná, panna překrásná, od muže netknutá. 
Sestoupila k pramenu, nabrala (vodu) do džbánu a vracela se. 
Virgo autem erat/fuit speciosa facie valde, quam vir non cognoverat; 
descendens autem ad fontem et implevit hydriam, et ascendit. 
 

24,1
7 

Occurritque ei servus et ait: Pauxillum aquae mihi ad bibendum praebe de 
hydria tua. 

Tu vyšel služebník rychle proti ní a řekl: „Dej mi ze svého džbánu trochu napít.“ 
…et dixit ad eam: Pauxillum da mihi bibere (ad sorbendum praebe aquae de hydria 

tua). 
 

24,1
8 

Quae respondit: Bibe, domine mi. 
Celeriterque deposuit hydriam super ulnam suam, et dedit ei potum. 
Ona odpovídajíc: „Napij se, můj pane,“ 
rychle složila džbán na loket a podala mu pít. 
At illa respondit: Bibe, domine mi, 
cito deposuit hydriam super ulnam suam, et dedit ei bibere. 
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24,1
9 

Cumque ille bibisset, adiecit: Quin et camelis tuis hauriam aquam, donec cuncti 
bibant. 

Když se napil, dodala: „I tvým velbloudům navážím vodu, až se všichni napojí.“ 
 

24,2
0 

Effundensque hydriam in canalibus, 
recurrit ad puteum, ut hauriret aquam, et haustam omnibus camelis dedit. 
A vylivši džbán do koryta, 
běžela zase ke studni pro vodu, navážila a dala všem velbloudům napít. 
Effundensque hydriam in aquatorium, 
…adaquavit omnes camelos ejus. 
do koryta = do napajedla 
 

24,2
1 

Ipse autem contemplabatur eam tacitus, 
scire volens utrum prosperum iter suum fecisset Dominus, aut non. 
On ji mlčky pozoroval,   
aby zjistil, dává-li Pán zdar jeho cestě nebo ne. 
 

24,2
2 

Postquam autem biberunt cameli, protulit vir inaures aureas appendentes siclos 
duos 

et armillas totidem pondo siclorum decem. 
Potom, když se velbloudi napili, vyňal (pro ni) zlaté náušnice, dva loty těžké, 
a dva náramky, deset lotů těžké, 
Postquam vero cessarent cameli bibentes, et accepit puer inaures aureas didrachma 

ponderis singula, 
et duo dextralia aurea (et duas virias) dedit in manus ejus decem aureorum pondus 

earum, 
 
Šlo skutečně o dvě zlaté náušnice, nikoli o jeden kroužek do nosu, o němž mluví 

samařský text. 
Jeden šekel odpovídá asi 8 gramům, chrámový (těžký) šekel vážil dvojnásobek. 
Sloveso šaqal = platit, vážit. Ražené mince se objevují ve Svaté zemi až po 

babylónském zajetí 
koncem 6. stol. v perském období; předtím se platilo odváženými kousky stříbra. 
 
 
 

24,2
3 

Dixitque ad eam: Cuius es filia? indica mihi. 
Est in domo patris tui locus ad manendum? 
a řekl jí: „Čí jsi dcera? Pověz mi, je-li pro nás v domě tvého otce místo, 
abychom tam mohli zůstat na noc?“ 
et quaesivit ab ea / interrogavit: Cuius es filia? 
Indica mihi, si est in domo patris tui locus hospitio. 
 

24,2
4 

Quae respondit: Filia sum Bathuelis filii Melchae, quem peperit ipsi Nachor. 
Odpověděla: „Jsem dcera Betúela, syna Melchy, která ho porodila Náchorovi.“ 
Quae respondit ei: Filia sum Bathuelis filii Melchae, quem peperit ei Nachor. 
 

24,2
5 

Et addidit dicens: Palearum quoque et faeni plurimum est apud nos, 
et locus spatiosus ad manendum. 
A pokračovala řkouc: „Také slámy a píce je u nás hojnost 
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i místo prostranné místo k přenocování.“ 
 

24,2
6 

Inclinavit se homo et adoravit Dominum 
Tu padl ten muž na kolena a klaněl se Pánu, 
 

24,2
7 

dicens: Benedictus Dominus Deus domini mei Abraham, 
qui non abstulit misericordiam et veritatem suam a domino meo, 
et recto itinere me perduxit in domum fratris domini mei. 
řka: „Požehnán buď Pán, Bůh mého pána Abrahama, 
jenž neodepřel své milosrdenství ani svou věrnost mému pánu, 
nýbrž pravou cestou mě přivedl až do domu bratra mého pána.“ 
…quoniam non dereliquit justitiam suam et veritatem suam a domino meo,… 
 

24,2
8 

Cucurrit itaque puella, et nuntiavit in domum matris suae omnia quae audierat. 
Dívka pak běžela a oznámila v domě své matky všechno, co byla slyšela. 
Et currens puella nuntiavit in domum matris suae omnia quae audierat. 
 

24,2
9 

Habebat autem Rebecca fratrem nomine Laban, 
qui festinus egressus est ad hominem, ubi erat fons. 
Rebeka měla bratra jménem Lábana; 
ten spěšně vydal se na cestu k tomu člověku u studny. 
Cui Rebeccae frater erat nomine Laban,… 
Lában = Bílý (jako měsíc = lebaná) 
 

24,3
0 

Cumque vidisset inaures et armillas in manibus sororis suae, 
et audisset cuncta verba referentis: Haec locutus est mihi homo, 
venit ad virum, qui stabat juxta camelos et prope fontem aquae, 
Viděl totiž náušnice a náramky v rukou své sestry 
a slyšel všechno, co vypravovala, o čem s ní ten člověk mluvil. 
Přišed k tomu muži, který stál u velbloudů nedaleko od pramene vody, 
 

24,3
1 

dixitque ad eum: Ingredere, benedicte Domini; cur foris stas? 
praeparavi domum et locum camelis. 
pravil mu: „Pojď, požehnaný Páně! Proč stojíš venku? 
Připravil jsem ti příbytek a místo pro velbloudy.“ 
benedicte Domini; nebo: benedicte domine = požehnaný pane 
 

24,3
2 

Et introduxit eum in hospitium ac destravit camelos, deditque paleas et faenum 
(camelis), 

et aquam ad lavandos pedes ejus et virorum qui venerant cum eo. 
A uvedl ho do domu, odsedlal velbloudy a dal jim slámu a píci, 
(a přinesl) i vodu, aby si umyli nohy on i mužové, kteří s ním přišli. 
destravit = exoneravit 
 

24,3
3 

Et appositus est in conspectu ejus panis. Qui ait: Non comedam, donec loquar 
sermones meos. 

Respondit ei: Loquere. 
Když mu pak předložili chleba, řekl: „Nebudu jíst, dokud nevyřídím, co mi uloženo.“ 
(Laban) mu odpověděl: „Mluv!“ 
Et adposuit panem… Non manducabo… 
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24,3
4 

At ille, Servus, inquit, Abraham sum; 
On tedy mluvil: „Jsem služebník Abrahamův. 
At ille, Servus, inquit, Abrahae Hebraei sum ego, 
 

24,3
5 

et Dominus benedixit domino meo valde, magnificatusque est; 
et dedit ei oves et boves, argentum et aurum, servos et ancillas, camelos et asinos. 
Pán mému pánu velice požehnal, takže se stal zámožným; 
dal mu brav i skot, stříbro i zlato, služebníky i služebnice, velbloudy i osly. 
 

24,3
6 

Et peperit Sara uxor domini mei filium domino meo in senectute sua, 
deditque illi omnia quae habuerat. 
A Sára, manželka mého pána, porodila ve vysokém věku syna mému pánu, 
jemuž dal všechno, co má. 

24,3
7 

Et adjuravit me dominus meus dicens: 
Non accipies uxorem filio meo de filiabus Chananaeorum, in quorum terra 

habito; 
Mne pak můj pán zavázal přísahou, řka: 
Nevezmeš manželku pro mého syna z dcer Kenaánců, v jejichž zemi přebývám; 
in quorum terra habito = inter quos ego habito in terra eorum 
 

24,3
8 

sed ad domum patris mei perges, et de cognatione mea accipies uxorem filio meo. 
ale půjdeš do domu mého otce a z mého příbuzenstva vezmeš manželku pro mého 

syna. 
sed in domum patris mei ibis et in tribum meam et sumes uxorem filio meo inde. 
 

24,3
9 

Ego vero respondi domino meo: 
Quid, si noluerit venire mecum mulier? 
Já však jsem svému pánovi odpověděl: 
Což, nebude-li žena chtít se mnou jít? 
 

24,4
0 

Dominus, ait, in cuius conspectu ambulo, mittet angelum suum tecum, et diriget 
viam tuam, 

accipiesque uxorem filio meo de cognatione mea et de domo patris mei. 
Řekl: Pán, před jehož tváří chodím, pošle s tebou svého anděla a povede tě po cestě, 
takže dostaneš pro mého syna ženu z mého příbuzenstva a z domu mého otce. 
Dominus Deus meus, ait, cui placui ante ipsum, ipse mittet… 
 

24,4
1 

Tunc innocens eris a maledictione mea, cum veneris ad propinquos meos, et non 
dederint tibi. 

Až přijdeš k mým příbuzným, a oni by ti nedali ženu, tehdy nestihne tě má kletba. 
Tunc innocens eris a juramento meo, cum veneris… 
tehdy nestihne tě má kletba; nebo: tehdy budeš zproštěn své přísahy 
 

24,4
2 

Veni ergo hodie ad fontem aquae et dixi: 
Domine Deus domini mei Abraham, si direxisti viam meam, in qua nunc ambulo, 
Když jsem tedy dnes přišel k prameni vody a řekl jsem: 
Pane, Bože mého pána Abrahama, jestliže jsi dal zdar mé cestě, kterou nyní konám, 
…si tu prosperas viam meam, quam ego nunc ingredior in eam, 
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24,4
3 

ecce sto juxta fontem aquae; et virgo, quad egredietur ad hauriendam aquam, 
audierit a me: 

Da mihi pauxillum aquae ad bibendum ex hydria tua, 
hle, stojím u pramene vody, pak panna, která vyjde pro vodu a uslyší ode mě: 
Dej mi ze svého džbánu trochu napít, 
ecce dum ego stetero super dontem aquae et filiae hominum civitatis egredientur ad 

hauriendam aquam, 
et virgo, cui ego dixero: Da mihi bibere paululum aquae de hydria tua, 

24,4
4 

et dixerit mihi: Et tu bibe, et camelis tuis hauriam, 
ipsa est mulier quam praeparavit Dominus filio domini mei. 
a řekne mi: Napij se ty a také tvým velbloudům navážím, 
ta bude tou ženou, kterou určil Pán pro syna mého pána. 
Responderit/dicet mihi: Et tu bibe, … 
haec est mulier quam paravit Dominus famulo suo Isaac. 
 

24,4
5 

Dumque haec tacitus mecum volverem, 
apparuit Rebecca veniens cum hydria, quam portabat in scapula, 
descenditque ad fontem et hausit aquam. 
Et aio ad eam: Da mihi paululum bibere. 
Zatímco jsem mlčky o těchto věcech uvažoval, 
objevila se Rebeka, přicházejíc a džbán nesouc na rameni; 
sestoupila k pramenu a navážila vodu. 
I dím jí: Zavdej mi trochu. 
 

24,4
6 

Quae festinans deposuit hydriam de umero et dixit mihi: 
Et tu bibe, et camelis tuis tribuam potum. 
Bibi, et adaquavit camelos. 
Ona spěšně složila džbán s ramene a řekla mi: 
Napij se, a také tvé velbloudy napojím. 
I pil jsem a napojila (též) velbloudy. 
 

24,4
7 

Interrogavique eam et dixi: Cuius es filia? 
Quae respondit: Filia Bathuelis sum filii Nachor, quem peperit ei Melcha. 
Suspendi itaque inaures ad ornandam faciem ejus, et armillas posui in manibus 

ejus. 
I otázal jsem se jí, řka: Čí jsi dcera? 
Odpověděla: Jsem dcera Betúela, syna Náchora, jehož mu porodila Melcha. 
Tu jsem jí zavěsil náušnice, aby zdobily její líce, a na ruce jsem jí navlékl náramky. 
 

24,4
8 

Pronusque adoravi Dominum benedicens Domino Deo domini mei Abraham, 
qui perduxit me recto itinere, ut sumerem filiam fratris domini mei filio ejus. 
Padl jsem na kolena a klaněl jsem se Pánu a dobrořečil jsem Pánu, Bohu mého pána 

Abrahama, 
jenž mě vedl pravou cestou, abych dostal dceru bratra mého pána pro jeho syna. 
 

24,4
9 

Quamobrem, si facitis misericordiam et veritatem cum domino meo, indicate 
mihi; 

sin autem aliud placet, et hoc dicite mihi, ut vadam ad dexterem sive ad 
sinistram. 

Proto řekněte mi, chcete-li prokázat milosrdenství a věrnost mému pánu; 
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myslíte-li však jinak, i to mi řekněte, abych se dal napravo nebo nalevo.“ 
veritatem = nebo: justitiam; indicate mihi = nebo: renuntiate mihi; 
ut redeam in dextram aut/vel ad sinistram. 
 

24,5
0 

Responderuntque Laban et Bathuel: A Domino egressus est sermo iste; 
(et) non possumus extra placitum ejus quidquam aliud loqui tecum. 
Tu odpověděli Lában a Betúel: „Od Pána vyšla tato věc; 
(a) nemůžeme ti nic jiného říci, leč co jemu se líbí. 
 

24,5
1 

En Rebecca coram te est; tolle eam, et profiscere, 
et sit uxor filii domini tui, sicut locutus est Dominus. 
Hle, Rebeka je před tebou, vezmi ji a jdi; 
ať se stane manželkou syna tvého pána, jakož mluvil Pán.“ 
Ecce Rebecca in conspectu tuo; accipiens eam recurre, … 
sicut = quamadmodum 
 

24,5
2 

Quod cum audisset puer Abraham, procidens adoravit in terram Dominum. 
Když to Abrahamův služebník uslyšel, padl k zemi a klaněl se Pánu. 
 

24,5
3 

Prolatisque vasis argenteis et aureis ac vestibus, dedit ea Rebeccae pro munere; 
fratri quoque ejus et matri dona obtulit. 
Vyňav pak stříbrné a zlaté předměty, jakož i šaty, dal je Rebece darem; 
také jejímu bratrovi a matce odevzdal dary. 
 

24,5
4 

Inito convivio, vescentes pariter et bibentes manserunt ibi. 
Surgens autem mane locutus est puer: Dimittite  me ut pergam ad dominum 

meum. 
A uspořádali hody, jedli a pili pospolu a zůstali tam (přes noc). 
Ráno pak služebník vstav, pravil: „Propusťte mne, ať jdu ke svému pánu.“ 
 

24,5
5 

Responderuntque frater ejus et mater: 
Maneat puella saltem decem dies apud nos, et postea proficiscetur. 
I odpověděli její bratr i matka: 
„Ať zůstane dívka aspoň deset dní u nás, a potom ať jde!“ 
…frater ejus et mater: 
proficiscetur = nebo: proficiscetis 
 

24,5
6 

Nolite, ait, me retinere, quia Dominus direxit viam meam; 
dimittite me ut pergam ad dominum meum. 
On však řekl: „Nezdržujte mne, neboť Pán dal zdar mé cestě; 
propusťte mě, ať jdu ke svému pánu.“ 
 

24,5
7 

Et dixerunt: Vocemus puellam et quaeramus ipsius voluntatem. 
I pravili: „Zavolejme dívku a zeptejme se, jak ona myslí.“ 
Illi autem dixerunt: Clamemus puellam et quaeramus ejus voluntatem. 
 

24,5
8 

Cumque vocata venisset, sciscitati sunt: Vis ire cum homine isto? 
Quae ait: Vadam. 
Když zavolaná přišla, tázali se: „Chceš jít s tímto člověkem?“ 
Ona řekla: „Půjdu.“ 
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At illa respondens dixit. Vadam. 
 

24,5
9 

Dimiserunt ergo eam et nutricem illius servumque Abraham et comites ejus, 
Propustili ji tedy i její kojnou (Deboru), Abrahamova služebníka i jeho průvodce, 
Et dimiserunt Rebeccam sororem suam et substantiam ejus et servum Abrahae et viros 

qui cum eo erant, 
 

24,6
0 

imprecantes prospera sorori suae atque dicentes: 
Soror nostra es, crescas in mille millia, et possideat semen tuum portas 

inimicorum suorum. 
přejíce zdar své sestře a řkouce: 
„Sestra naše jsi, rozmnož se v tisíc tisíců a tvé potomstvo ovládni brány svých 

nepřátel!“ 
Soror nostra es, esto in millia millium, 
et hereditate obtineat semen tuum civitates adversariorum suorum. 
 

24,6
1 

Igitur Rebecca et puellae illius, ascensis camelis, secutae sunt virum, 
qui festinus revertebatur ad dominum suum. + Sumpsitque servus Rebeccam et 

abiit. 
Potom Rebeka a její služebnice vsedly na velbloudy a jely s tím s mužem, 
jenž rychle se vracel k svému pánu. + Tak dostal služebník Rebeku a odešel. 
…et puellae ejus/ipsius 
 

24,6
2 

Eo autem tempore deambulabat Isaac per viam quae ducit ad puteum, 
cuius nomen est Viventis et Videntis; habitabat enim in terra australi. 
Téhož času kráčel Izák po cestě, vedoucí ke studni, 
jež sluje (Studnou Boha) Živého, který mne vidí; přebýval totiž v jižní krajině. 
nebo: ad Puteum juramenti = ke Studni přísahy 
v jižní krajině; nebo: v Negebu 
(Studna Boha Živého, který mne vidí, se nachází mezi Kádešem a Baradem, srov. 1M 

16,14; 
kdežto Studna přísahy v Beeršebě, srov. 1M 21,31 .) 

24,6
3 

Et egressus fuerat ad meditandum in agro, inclinata jam die. 
Cumque elevasset oculos, vidit camelos venientes procul. 
Byl pak vyšel, když se den již chýlil, aby v polích se oddal svým myšlenkám. 
Když pozvedl oči, spatřil zdaleka přijíždět velbloudy. 
Et exivit Isaac exerceri/exercitari/abalienari in campo / in campum ad vesperam… 
Když pozvedl očí; nebo: Když se rozhlédl 
Má se za to, že Izák šel na pole, aby se modlil, aby rozmlouval s Bohem. Nešlo o 

pouhou procházku. 
 

24,6
4 

Rebecca quoque conspecto Isaac, descendit de camelo 
Také Rebeka spatřila Izáka; i sesedla s velblouda 
descendit = desiluit 
 

24,6
5 

et ait ad puerum: Quis est ille homo qui venit per agrum in occursum nobis? 
Dixitque ei: Ipse est dominus meus.  At illa tollens cito pallium operuit se. 
a řekla služebníku: „Kdo je ten člověk, který jde po poli proti nám?“ 
I řekl jí: „To je můj pán.“ Tu ona, vzavši rychle závoj, zastřela se. 
Et illa tulit velamen / theristrum / aestivale pallium et operuit se. 
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Srov. 3Mak 4,6 o zahalování žen závojem. 
 

24,6
6 

Servus autem cuncta quae gesserat narravit Isaac. 
Poté služebník všechno vypravoval Izákovi, jak byl pořídil. 
 

24,6
7 

Qui introduxit eam in tabernaculum Sarae matris suae et accepit eam uxorem; 
et in tantum dilexit eam, ut dolorem, qui ex morte matris ejus acciderat, 

temperaret. 
Izák pak uvedl ji do stanu své matky Sáry a vzal si ji za manželku. 
Rebeku si tak zamiloval, že se mu zmírnila bolest, jež ho stihla matčinou smrtí. 
…et suscipiens/accipiens Rebeccam et facta est ei uxor; 
… et consolatus est a luctu matris suae. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.16 Poslední léta Abrahamova života. 
Rodopis synů Cetuřiných a rodopis synů Izmaelových. 

(1M 25,1-18) 
 
1. Čteme až po Sářině smrti, že Abraham byl stařec pokročilého věku (1M 24,1), jako by nebyl 
v letech už dříve. 
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To znamená, že po Sářině smrti na Abrahama dolehlo stáří. Po Sářině pohřbu v jeskyni 
Machpela se Abraham postaral o nevěstu pro svého syna Izáka a sám si vzal Ketúru. (Podle 
pozdního midraše byla Ketúra vyhnaná Hagar, kterou otci dovedl Izák po matčině smrti. Říkalo 
se jí Ketúra, protože její skutky byly příjemné jako vůně kadidla – hebr, ketoret. Nic z toho není 
pravda.) Po Sářině pohřbu v r. 3321 po stvoření světa se Abraham vrátil do Beeršeby a přijal za 
svou hlavní manželku Ketúru, která zaujala Sářino místo (srov. 1M 25,1) a která zemřela v r. 
3334 po stvoření světa, když Abrahamovi bylo 150 let. Tato Ketúra byla Abrahamovou 
služebnicí a stala se jeho druhořadou manželkou již po zapuzení Hagary v r. 3286 po stvoření 
světa (srov. 1M 25,6; 1Lp 1,32). Ta mu porodila šest synů ve čtyřech porodech: dvakrát dvojčata 
a dvakrát jedno dítě. Jmenovali se Zimrán a Jokšán, Madán a Midján, Jišbák a Šúach. Když 
vyrostli, Ketúra je oddělila od Izáka z obavy, že by mu mohli ublížit a tak na sebe přivolat trest 
Boží, jako se to stalo Izmaelovi. Přesto těchto šest bratří, ačkoli už byli odděleni od Izáka, 
zachovali věrnost Bohu a úctu i poslušnost svému otci Abrahamovi a později svému bratru 
Izákovi. 
 
2. Mezi nimi je třeba zmínit se o Jokšánovi a Midjánovi, z jejichž rodu pocházeli svatí tři 
králové, kteří se přišli poklonit Dítěti Ježíši do Betléma. Patriarcha Midján se oženil a 
zachovával zákon svého otce v knize zvané Kniha Abrahamova, jež se dostala do dědictví 
svatých tří králů, ale později se ztratila. Patriarcha Jokšán se také oženil. Jejich potomstvo je 
uvedeno jmenovitě. Oba patriarchové i se svými manželkami zemřeli ve svatosti. Učíme, že 
Ketúra pocházela z Jóbova rodu: patriarcha Jób byl třináctým synem patriarchy Jektána, jenž 
byl dvojčetem Falegovým. Jektán zachovával zákon, který mu dal jeho otec Heber v knize 
zvané Kniha Heberova, kterou on pak dal zase svým potomkům. Jektán uctíval Boha Heberova, 
tj. jediného pravého Boha. Patriarcha Jób se narodil v r. 2976 v Chaldejském Uru; tedy 50 let 
před rozdělením a ponořením světadílů během tří dnů temnoty v r. 3026 po stvoření světa. 
 
3. Sv. Augustin se ptá85 ve svém díle O Boží obci, co máme vyrozumět z toho, že po Sářině 
smrti si Abraham vzal za ženu Ketúru, a také dává odpověď: Proč si vzal Abraham po Sářině 
smrti Ketúru? Jistě se tak nestalo proto, že by byl nezdrženlivý nebo že by chtěl zplodit další 
děti, když se mu dostalo Božího zaslíbení, že Izákovi synové se rozmnoží jako nebeské hvězdy 
a jako zemský písek. Hagar i Ketúra byly vedlejšími manželkami, jejich synům dal Abraham 
dary a poslal je pryč od svého syna a dědice Izáka ještě za svého života.86 Synové vedlejších 
manželek sice mají jakési dary, ale nedocházejí zaslíbeného království, ani bludaři, ani Židé 
podle těla, protože kromě Izáka není žádného dědice. Hagar i Ketúra se svými syny znamenají 
tělesné lidi, kteří nepříslušejí k Novému zákonu.87 Také bylo ukázáno, že nové manželství, 
uzavřené po manželčině smrti, není hříchem. Abraham zemřel ve věku 175 let, takže svého 
syna Izáka, jehož zplodil jako stoletý, opustil jako pětasedmdesátiletého. 
 
4. Izmael nijak neodpověděl na výzvu Boží milosti, která mu byla dána pro jeho spásu, což byla 
z velké části vina jeho matky Hagary. Ta si totiž přála, aby spása lidského rodu přišla 
z Izmaelova rodu, a z vnuknutí satanova záviděla Izákovi a hněvala se na něho z toho důvodu, 
že mu Abraham dával přednost před jejím synem Izmaelem, a proto vštěpovala Izmaelovi 
smrtelnou zášť k jeho bratru Izákovi. A třebaže Izmaelovi se dostalo mnohokrát od Boha milosti 
pro jeho spásu, neupustil od nenávisti k Izákovi, a proto zemřel v nekajícnosti v r. 3407 po 
stvoření světa ve věku 137 let a byl na věky zavržen. Také jeho žena zemřela v nekajícnosti a 
byla zavržena. Izmael je předobrazem Antikristovým a jeho žena předobrazem Antimariiným. 
Měli spolu dvanáct synů (1M 25,12-18). 

85 De civ. Dei 16,34 
86 Srov. 1M 25,5 
87 Srov. Ř 9,7 
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5. V r. 3359 po stvoření světa, když Abrahamovi bylo 175 a cítil, že se blíží jeho smrt, zavolal 
Abraham svého syna Izáka, aby mu dal požehnání prvorozených, jež spočívalo ve dvou 
požehnáních: jedno požehnání pomocí kněžského požehnání přeneslo svátost trojího požehnání, 
jež se nacházela pod kůží Abrahamova těla u jeho srdce, do těla Izákova, čímž Izák byl 
posvěcen a získal vnitřní přebývání Ducha svatého do své duše; druhé požehnání udělilo 
Izákovi plnost kněžství podle řádu Melchisedechova s mocí přinášet oběť chleba a vína, i když 
v nižším stupni, než jaký má kněžství Nového zákona. Téhož dne roku 3359 po stvoření světa 
Abraham zemřel v Beeršebě ve věku 175 let (1M 25,7), sto let po odchodu z Chárranu. Po 
Abrahamově smrti se stal jeho syn Izák ve věku 75 let patriarchou lidu Božího. Abraham před 
svou smrtí učinil Izáka dědicem všeho svého majetku (1M 25,5), avšak určitý dědičný podíl 
daroval ještě za svého života také všem svým sedmi synům ze dvou vedlejších (druhořadých) 
manželek Hagary a Ketúry (1M 25,6). Izák přenesl jeho tělo do Hebronu a pohřbil je v jeskyni 
Machpela, kde již odpočívalo tělo Sářino. Pohřbu se zúčastnilo šest synů Ketúřiných, neboť jim 
Abrahamovu smrt oznámil Izák; a přišel také Izmael, jenž žil v Páranské stepi blízko Beeršeby 
a k němuž poslal Izák své služebníky se zprávou o otcově smrti, aby dal Izmaelovi příležitost 
k obrácení a pokání, neboť Izmael cítil nesmiřitelný odpor k Abrahamovi a Sáře i k jejich synu 
Izákovi. Pro Izmaela však byla účast na pohřbu jeho otce Abrahama pouhou společenskou 
povinností a zajímal se pouze o dědictví a po pohřbu se vrátil do Páranské stepi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Liber Genesis XXV,1-18 
První kniha Mojžíšova 25,1-18 

 
25,1 Abraham vero aliam duxit uxorem nomine Ceturam, 

Abraham si vzal jinou manželku, která se jmenovala Ketúra. 
Adiciens autem / Et adiecit / Et apponens Abraham accepit uxorem /sumpsit sibi 

mulierem 
cui nomen Cettura, 
Ketúra = Okouřená kadidlem nebo Obětující kadidlo (Thyrnians offerens) 
 

25,2 quae peperit ei Zamran et Jecsan et Madan et Madian et Jesboc et Sue. 
Ta mu porodila Zimrána, Jokšána, Madána, Midjána, Jišbáka a Šúacha. 
et peperit illi Jembram et Jectan et Madan et Madian et Sobec et Soe. 
Zimrán (Zamram) = Skákající, Tančící, Zpívající 
Jokšán (Jeksan) = Čihař, Lovec (z kořene nalíčit/nastražit past) 
Medán (Madan) = Spor; srov. syrský stát Mitannu či Maitani v severní Mezopotámii, 
který zahrnoval zhruba území JV Turecka, S Sýrie a S Iráku (též názvy Churri, 

Hanigalbat, Naharim) 
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a který zanikl kolem r. 1275 př. Kr. po porážce od Asyřanů (poslední král Šattuara II.) 
Midján (Madian) = Spor, Midjánec; snad jde o posemitštěné Mitance, zahnané do 

sínajských oblastí, 
kteří byli bojovnými kočovníky (srov. 1M 37,28; 2M 3,1; 17,6; 18,5; Sd 6; Iz 60,6) 
Jišbák (Jesbok) = Zůstane (sám), Bude opuštěn 
Šúach (Sue, Suech) =  Klesnutí/Padnutí (na tvář) ve smyslu prostrace; srov. země 

Súch na Eufratu; 
jde o rod Jóbova přítele Bildada (Jb 2,11) 
Jména na –an jsou snad churritská, jména Jišbák a Šúach jsou snad amoritská. 
 

25,3 Jecsan quoque genuit Saba et Dadan. 
Filii Dadan fuerunt (Raguel et Namdel et) Assurim et Latusim et Loomim. 
Jokšán zplodil Šebu a Dedána. 
Synové Dedánovi byli: (Raguel,  Nabdeel,) Ašúrejci, Letúšejci a Leumejci. 
Et Jectan genuit Sabau et Dedan. 
Et filii Dedan fuerunt Raguel et Namdel et Assyrin et Latisin et Lomomin. 
Šeba (Saba) = Který přišel; srov. Sabejci; též srov. 1Kr 10,1-13; Iz 60,6 
Dedán (Dadan)  - srov. arab. Dadan (území kolem oázy el-Ul-a v severním Hedžázu), 

akad. Dadanu; 
srov. Iz 21,13 
Ašúrejci (Assurové, Aššurim) = Kráčející kupředu (srov. ug. atr = kráčet) 
Letúšejci (Latusové, Letušim) = Ostřící zbraně (lat. malleatores = brusiči, 
ferrique matalla cudentes = ti, kdo obrábějí kovy) 
Leumejci (Loomové, Leumim) = Národy, Kmeny 
 

25,4 At vero ex Madian ortus est Epha et Opher et Henoch et Abida et Eldaa: 
omnes hi sunt filii Ceturae. 
Z Midjána pochází Éfa, Éfer, Henoch, Abída a Eldáa. 
Ti všichni jsou synové Ketúřini. 
Et filii Madian : Gefar et Afer et Enoch et Abira et Ezrasa; hi omnes filii Ceturrae. 
Éfa (Efa) = Temnota (klínopis. epá), Únava; srov. 1Lp 2,46; jako midjanské město Sd 

6,5; Iz 60,6-7 
Éfer (Ofer) = Kolouch, Kůzle (lat. hinnulus, capreolus); srov. 1Lp 2,24 
Chanók (Henoch) = Zasvěcený 
Abída (Abida) = Můj otec (mne) poznal 
Eldáa (Eldaa) = Bůh povolal (srov. lat. Dei invocatio, id est filius invocatione Dei 

impetratus, 
tj. syn zasažený Boží výzvou) 
 

25,5 Deditque Abraham cuncta quae possederat (filio suo) Isaac; 
Všechen svůj majetek odkázal Abraham (svému synu) Izákovi; 
Dedit autem Abraham omnem censum suum  / omnem hereditatem suam / universa 

quae habuit 
filio suo Isaac; 
 

25,6 filiis autem concubinarum largitus est munera, 
et separavit eos ab Isaac filio suo, dum adhuc ipse viveret, ad plagam orientalem. 
synům svých ženin pak dal dary 
a oddělil je od svého syna Izáka ještě za svého života, poslav je na východ. 
et filiis concubinarum suarum dedit Abraham dona, 



 271 

et dimisit eos ab Isaac filio suo 
adhuc se vivo / cum ipse viveret 
ad orientem in terram orientis / in oriente ad orientalem. 
 
ženina = vedlejší žena, druhořadá manželka (vedle řádné manželky); hebr. pilegeš; 
ženiny měli Náchor (1M 22,24), Abraham (1M 25,6), Jakub (1M 35,22), 
Ezaův syn Elífaz (1M 36,12), Gedeón (Sd 8,30-31), nějaký levita (Sd 19,1), 
Saul (2S 3,7), David (2S 5,13; 15,16; 16,21-22), Šalomoun (1Kr 11,3), 
Káleb (1Lp 2,46), Manases (1Lp 7,14), Rechabeám (2Lp 11,21), Abiáš (2Lp 13,21), 
též Belšasar (Da 5,2). Děti ženin patřily k rodině a jejich zaopatření záviselo na otcově 

vůli; 
židovský talmud stanovuje, že král smí mít nejvýše 18 ženin, prostý občan nejvýše 4 

ženiny 
 

25,7 Fuerunt autem dies vitae Abrahae centum septuaginta quinque anni. 
Bylo pak dnů Abrahamova života sto sedmdesát pět let. 
 

25,8 Et deficiens mortuus est in senectute bona provectaeque aetatis et plenus dierum 
congregatusque est ad populum suum. 
Skonav, umřel v pěkném věku, ve vysokém stáří, dožil se mnoha dnů; 
a byl přidružen k svému lidu. 
Et deficiens defunctus est Abraham in senectute bona senex et plenus dierum 
et appositus/collectus est ad patres suos. 

25,9 Et sepelierunt eum Isaac et Ismaël filii sui in spelunca duplici, 
quae sita est in agro Ephron filii Seor hethaei e regione Mambre, 
Jeho synové Izák a Izmael jej pohřbili ve dvojité jeskyni, 
která je na poli Efróna, syna Chetejce Sóchara, naproti údolí Mamre, 
 

25,1
0 

quem emerat (Abraham) a filiis Heth; ibi sepultus est ipse et Sara uxor ejus. 
jež byl koupil Abraham od synů Chetových. Tam byl pochován, on i Sára, jeho 

manželka. 
 

25,1
1 

Et post obitum illius benedixit Deus Isaac filio ejus, 
qui habitabat juxta puteum nomine Viventis et Videntis. 
Po jeho smrti žehnal Bůh  jeho synu Izákovi, 
jenž přebýval u studny nazvané „Studnou (Boha) Živého, který mne vidí.“ 
Et factum est postquam mortuus est Abraham, benedixit Dominus Isaac filium ejus, 
et habitavit (Isaac) ad puteum Visionis. 

25,1
2 

Hae sunt generationes Ismaël filii Abrahae, quem peperit ei Agar Aegyptia 
famula Sarae; 

Toto jsou rody Abrahamova syna Izmaela, jehož mu porodila Egypťanka Hagar, 
služebnice Sářina, 

…progenies Ismaël… 
 

25,1
3 

et haec nomina filiorum ejus in vocabulis et generationibus suis: 
primogenitus Ismaëlis Nabajoth deinde Cedar et Adbeel et Mabsam, 
a toto jsou jména jeho synů podle jejich rodů: 
Izmaelův prvorozenec byl Nebajót, po něm Kédar, Adbeel, Mibsám, 
et haec sunt nomina filiorum Ismaël in nominibus suis et generationibus suis: 
primogenitus Ismaëlis Nabeoth et Cedar et Nabdel et Aza, 
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Nebajót (Nabajot) = Vyvýšenina (lat. Elatio); srov. 1M 28,9; Iz 60,7 
Kédar (Kedar) = Temný, Tmavý (lat. Tenebrae vel Moeror = temnoty nebo zármutek); 
srov. Iz 21,16; 42,11; Ž 120,5; Pís 1,5 
Adbeel = Pozval Bůh (srov. arab. adaba = zvát, zvláště k jídlu) 
Mibsám (Mabsam) = Balzámový 
 

25,1
4 

Masma quoque et Duma et Massa, 
Mišma, Dúma, Masa, 
et Masmam et Iduma et Massen, 
Mišma (Masma) = Zpráva, Pověst, Slyšení (lat. Auditio) 
Dúma (Duma) = Mlčení (lat. Silentium); srov.Edóm,  Idumea 
Masa (Massa) = Nesení, Břemeno; srov. 1Lp 1,30 
 

25,1
5 

Hadar et Thema et Jethur et Naphis et Cedma. 
Chadad, Téma, Jetúr, Náfiš a Kedma. 
et Chodam et Themam et Jethur et Nafer et Cedmar. 
Chadad (Hadar) = Naostřený (lat. Acuitio = /na/ostření/; acutus = ostrý; arab. hadda = 

ohraničit) 
Téma (Tema) = Poušť, Jih (aramaizovaný tvar od slova jih); srov. Iz 21,14; Jb 6,19 
Jetúr (Jetur) = Sloup (lat. Columna); snad ve významu řada přitesaných kamenů; srov. 

Iturea (Libanon) 
Náfiš (Nafíš, Nafis) = Oddychující; Kedma = Východní (lat. Orientem versus = 

obrácený k východu) 
 

25,1
6 

Isti sunt filii Ismaëlis, et haec nomina per castella et oppida eorum, 
duodecim principes tribuum suarum. 
To jsou synové Izmaelovi a to jsou jejich jména v jejich osadách a táborech, 
dvanáct knížat jejich kmenů. 
Hi sunt… duodecim principes secundum gentes eorum. 
 

25,1
7 

Et facti sunt anni vitae Ismaëlis centum triginta septem, 
deficiensque mortuus est, et appositus ad populum suum. 
Všech roků Izmaelových bylo sto třicet sedm let. 
Dokonav umřel a přiřazen byl k lidu svému. 
Et hi sunt anni vitae Ismaëlis: centum triginta septem, 
et deficiens mortuus est et adpositus ad genus suum. 
 

25,1
8 

Habitavit autem ab Hevila usque Sur, quae respicit Aegyptum introëuntibus 
Assyrios. 

Coram cunctis fratribus suis obiit. 
Sídlil od Chavíly až po Šúr, který leží proti Egyptu, jdeme-li směrem k Asýrii. 
Zemřel přede všemi svými bratry. 
Et (in)habitaverunt ab Evilath usque Sur, quae est contra faciem Aegypti 
usquedum veniatur ad/in Assyrios, 
contra faciem omnium fratrum suorum habitavit/obiit. 
 
Název země Chavíla (1M 2,1) souvisí s hebrejským slovem chól = písek (srov. 5M 

33,19). 
Písmo svaté zná i jinou zemi Chavílu, která sousedila s územím Izraele (srov. 1M 

25,18; 1S 15,7), patrně Arábii. 
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Súr (Šúr = Opevnění, Pevná zeď) bylo opevněné pohraniční město na SV hranici 
Egypta; 

utíkala tam Sára (1M 16,7); Abraham sídlil mezi Kádešem a Šúrem (1M 20,1); 
Izmael přebýval v krajině od Chavíly až po Súr proti Egyptu (1M 25,18); 
na poušť u Šúru přišli Izraelité po přechodu Rudého moře (2M 15,22). 

11. Prorok a patriarcha Izák 
(1M 25,19-28,9) 

 
 
 

11.1 Narození Ezaua a Jakuba 
(1M 25,19-28) 

 
1. Izák a Rebeka se neustále modlili k Bohu, aby měli dítě, protože Rebeka byla neplodná. A 
stalo se, že když Izák a Rebeka byli svoji po dobu 17 let, aniž měli dítě, Rebeka si přála dát 
svému muži potomka, a proto mu navrhla, aby si vzal její služebnou a důvěrnici za vedlejší 
manželku, aby s ní bydlel a tak měl potomka; což v té době, jak víme, nebylo urážkou Boha. 
Podle všeho nešlo o její kojnou, která s ní přišla z domova, ale spíše šlo již o dceru té kojné. 
Nicméně Izák, aniž by pohrdal Rebekou nebo její služebnou, řekl své manželce, že více se bude 
Bohu líbit, aby vytrvali v modlitbě a důvěřovali jemu, který může změnit bezdětnost i 
neplodnost. 
 
2. Sv. Augustin napsal ve svém díle O obci Boží, že Izák prosil Boha, aby jeho neplodná 
manželka porodila, a Bůh jeho přání splnil. Blíženci v lůně spolu zápasili, Rebeka proto trpěla 
bolestmi a šla se na tu věc dotázat Boha a dostalo se jí odpovědi88, že z jejího lůna vzejdou dva 
národy, jeden přemůže druhý a starší bude sloužit mladšímu. V tom spatřuje apoštol Pavel 
důkaz milosti, že ještě než se narodili a než učinili něco zlého nebo dobrého, bez jakýchkoli 
zásluh byl mladší vyvolen a starší zavržen, ačkoli oba si byli rovni, pokud jde o dědičný hřích, 
který již měli oba, i pokud jde o hřích osobní, který ještě neměl ani jeden. Slovům o tom, že 
starší bude sloužit mladšímu, se rozumí téměř u všech v tom smyslu, že starší židovský lid bude 
sloužit mladšímu lidu křesťanskému; anebo u některých v tom smyslu, že starší Ezau neboli 
Edóm představuje lid Idumejských, kteří později budou přemoženi od Izraelitů a budou jim 
poddáni. 
 
3. V r. 3344 po stvoření světa Bůh vyslyšel jejich modlitby a dopustil, že Rebeka otěhotněla a 
porodila chlapce-dvojčata, když Izákovi bylo 60 let. Během svého těhotenství Rebeka ucítila, 
že obě děti v jejím lůně spolu zápasí. A poněvadž předvídala, že mezi oběma potrvá nepřátelství, 
až se narodí, řekla si: „Když se tohle děje, proč jsem počala?“ Později se šla dotázat Pána a ten 
jí řekl89: „Dva národy jsou v tvém životě a dva kmeny vzejdou z tvého lůna,  jeden národ bude 
silnější než druhý národ a starší bude sloužit mladšímu a pošetilý bude sloužit moudrému.“ 
 
4. Téhož roku 3344 po stvoření světa Rebeka porodila v Hebronu chlapce-dvojčata: prvorozený 
byl červenohnědý a chlupatý jako kožíšek a dostal jméno Ezau, což znamená Chlupatý, a 
druhorozený svíral patu svého bratra a dostal jméno Jakub, což znamená Zachycující patu. Izák 
téhož roku odešel z Hebronu s celou rodinou do Beeršeby, když Ezauovi a Jakubovi byly dva 
měsíce. Obě děti vyrostly, Ezau se stal obratným lovcem a mužem pole; kdežto Jakub se 
zdržoval doma a dával přednost duchovním věcem před tělesnými. Podle knihy Jubilejí se 

88 Srov. 1M 25,23 
89 1M 25,23 
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Jakub naučil psát, kdežto Ezau nikoli a všechno jeho jednání bylo drsné.90 Izák našel zalíbení 
v prvorozeném Ezauovi, který mu přinášel ulovené maso; kdežto Rebeka více milovala Jakuba, 
protože znala budoucí zaslíbení pro svého syna Jakuba, o němž jí Bůh pověděl a jež 
zachovávala v tajnosti, aniž by je oznámila svému manželovi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Liber Genesis XXV,19-28 
První kniha Mojžíšova 25,19-28 

 
25,1
9 

Haec quoque sunt generationes Isaac filii Abraham: Abraham genuit Isaac; 
Toto jsou rody Izáka, syna Abrahamova: Abraham zplodil Izáka; 
…progenies Isaac filii Abrahae: Abraham autem genuit Isaac; 
 

25,2
0 

qui, cum quadraginta esset annorum, duxit uxorem Rebeccam 
filiam Bathuelis Syri de Mesopotamia, sororem Laban. 
ten, když mu bylo čtyřicet let, si vzal za manželku Rebeku, 
dceru Betúela Syrského z Mezopotámie, sestru (Aramejce) Lábana. 
erat Isaac quadraginta annorum cum accepit mulierem Rebeccam 
 

25,2
1 

Deprecatusque est Isaac Dominum pro uxore sua, eo quod esset sterilis. 
Qui exaudivit eum, et dedit conceptum Rebeccae. 
Poněvadž jeho manželka byla neplodná, modlil se za ni Izák k Pánu; 
ten ho vyslyšel a učinil, že Rebeka počala. 
Rogabat/rogavit/oravit autem Isaac Dominum pro Rebecca uxore sua, quia sterilis 

erat, 
et exaudivit illum Deus, et concepit Rebecca uxor ejus. 
 
Srov. neplodnost Sáry (11,30), Ráchel (29,32), 
Samsonovy matky (Sd 13) a Samuelovy matky Anny (1S 1). 
 

25,2
2 

Sed collidebantur in utero ejus parvuli; quae ait: 
Si sic mihi futurum erat, qui necesse fuit concipere? 
Perrexitque (Rebecca) ut consuleret Dominum. 
Když se maličcí v jejím životě šťouchali, řekla: 

90 Srov. Jub 19,14 
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„Mělo-li se mi takto stát, proč jsem musela počít?“ 
I šel Izák s ní, aby se dotázala Pána. 
Et exultabant/exultaverint/luxuriabantur autem/luctabantur/gestiebant infantes intra 

uterum suum, 
at illa dixit autem: Si sic mihi incipiet fieri, ut quid mihi hoc? 
Abiit/venit/ivit/perrexit Isaac cum ea ad interrogandum Dominum. 
 

25,2
3 

Qui respondens ait: Duae gentes sunt in utero tuo, et duo populi ex ventre tuo 
dividentur, 

populusque populum superabit, et major serviet minori. 
Ten odpověděl, řka: „Dva národy jsou v tvém životě a dva kmeny vzejdou z tvého 

lůna, 
jeden národ bude silnější než druhý národ a starší bude sloužit mladšímu.“ 
+ a pošetilý bude sloužit moudrému. 
Et dixit ei Dominus: Duae gentes/nationes/populi in utero tuo sunt, 
et duo populi/plebes/gentes de ventre tuo 

separa(bu)ntur/segregabuntur/prodient/exibunt, 
et populus populum superabit/praecedet, et major serviet/serviat minori, 
+ et stultus serviat prudenti. 
nebo: národové, kmenové 
 

25,2
4 

Jam tempus pariendi advenerat, et ecce gemini in utero ejus reperti sunt. 
Když přišel čas porodu, hle, dvojčata byla shledána v jejím lůně. 
Et impleti/completi sunt dies ejus, ut pareret, et erant gemini in utero ejus. 
 

25,2
5 

Qui prior egressus est rufus erat et totus in morem pellis hispidus; vocatum est 
nomen ejus Esau. 

Protinus alter egrediens plantam fratris tenebat manu; et idcirco appellavit eum 
Jacob. 

První narozený byl ryšavý a celý chlupatý jako kožich; tomu bylo dáno jméno Ezau. 
Druhý, ihned po něm vycházeje, držel rukou bratra za patu, proto byl pojmenován 

Jakub. 
Exiit autem /egressus est primogenitus rubeus et totus quasi corium pilosum 
/et totus tamquam pellis hirsutus /et totus rubeus et pilosus ut pellis; 
cognominavit autem nomen illius Esau.. 
Et postea / post eum exivit frater ejus et manus illius/ejus implexa erat calcaneo Esau 

fratris ejus 
/apprehenderat calcanuem Esau fratris sui, 
et appellavit nomen illus/ejus Jacob. 
 
Ezau = Chlupatý (lat. Totus pilosus; arab. ašw = coma prolixa čili splývavé vlasy) 
Jakub = Zachycující patu, Podrážející nohy (lat. calcaneum tenebat = zadržel patu; 
od slova pata: ten, který podráží nohy úderem do paty nebo chycením za patu); 

Úskočný 
 

25,2
6 

Sexagenarius erat Isaac quando nati sunt ei parvuli. 
Šedesát let bylo Izákovi, když se mu narodili tito maličcí. 
Sexaginta annorum erat Isaac quando nati sunt ei parvuli. 
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25,2
7 

Quibus adultis, factus est Esau vir gnarus venandi et homo agricola; 
Jacob autem vir simplex habitabat in tabernaculis. 
Když dorostli, stal se z Ezaua zkušený lovec a muž pole; 
Jakub však, člověk bezelstný, přebýval ve stanech. 
Creverunt autem juvenes et erat Esau homo sciens venari agrestis / venator et 

rustic(an)us/ruralis; 
Jacob autem erat homo simplex / sine dolo (innocenter) habitans domum/in domo. 
 

25,2
8 

Isaac (autem) amabat Esau, eo quod de venationibus illius vesceretur; 
et Rebecca (vero) diligebat Jacob. 
Izák miloval více Ezaua, poněvadž rád jídal, co mu ulovil. 
Rebeka však více milovala Jakuba. 
 

 
 
 
 
 

11.2 Ezau prodává své prvorozenství Jakubovi 
(1M 29,29-34) 

 
1. V r. 3384 po stvoření světa, když Izákovi bylo 100 let a jeho dvěma synům bylo 40 let, Ezau 
byl od svého otce pověřen vrchním dozorem nade všemi správci; zatimco Izák si postavil 
bohatý stan nedaleko patriarchálního stanu, když Ezau vykonával vrchní správcovství. O tři 
měsíce později Ezau opustil svůj úřad a odjel, aniž si vyžádal otcovo požehnání. Není jasné, 
kam a proč odjel, podle všeho jej zlý duch odvedl do pustiny, kde se pak Ezau potuloval a lovil. 
Izák jmenoval vrchním správcem svého syna Jakuba a dal mu stan, který předtím obsadil Ezau. 
Izák pro Ezauův odjezd a jeho odpadlictví rozhodně přísahal, že jej vydědí z práva 
prvorozenství. 
 
2. Téhož roku 3384 po stvoření světa se stalo, že Ezau po dvou měsících po svém odjezdu, když 
opustil úřad vrchního správce, velice trpěl hladem, ale neměl dost pokory k tomu, aby přišel ke 
svému otci a vyhledal u něho pomoc. Věděl, že jeho bratr Jakub obsadil jeho starý stan, a raději 
se obrátil a požádal ho o pomoc. Unavený a hladový přišel za ním, právě když jeho bratr vařil 
čočku, a chtěl po něm jídlo. Jakub, jemuž matka svěřila tajemství, že starší bude sloužit 
mladšímu, v této věci viděl příležitost, jak si přisvojit právo prvorozenství, které patřilo jeho 
bratrovi, a proto mu nabídl jídlo výměnou za právo prvorozenství, s čímž Ezau souhlasil a 
odpřísahl mu to. Jakub mu dal misku čočky, a když Ezau pojedl, odešel bezstarostně ze stanu.91 
Izákovi bylo v té době 100 let. 
 
3. Ezau, stále ještě ve věku 40 let, když uslyšel ohledně svého setkání s Jakubem 
v patriarchálním stanu, že jeho otec Izák přísahal, že jej vydědí z práva prvorozenství 
následkem jeho odjezdu a odpadlictví, satansky se rozhněval na své rodiče, a aby je zranil, vzal 
si za manželky dvě kenaánské ženy: Jehúditu, dceru Chetejce Beera, a Basematu, dceru 
Chetejce Elóna. 92  To velice zarmoutilo jeho rodiče, protože obě ženy byly 
modloslužebnicemi.93 Rebeka řekla Izákovi,94 že se jí protiví žít s chetejskými manželkami 

91 Srov. 1M 25,29-34 
92 Srov. 1M 26,34 
93 Srov. 1M 26,35; 28,8 
94 Srov. 1M 27,46 

                                                



 277 

jejich syna Ezaua a že kdyby si měl také Jakub vzít za manželku Chetejku, už by se jí nechtělo 
žít. Izák si pak zavolal Jakuba95 a napomenul ho, aby si nebral za manželku kenaánskou ženu, 
nýbrž aby se vydal do Betúelova domu a vzal si ženu z dcer Lábana, bratra své matky. Jakub si 
vyžádal od svého otce požehnání a vydal se pak na cestu do Rovin aramských, aby se vyplnila 
vůle Boží. 
 
4. Když se o tom všem dozvěděl Ezau, chtěl své rodiče ještě více ranit, a proto odešel do 
Páranské pouště a vzal si třetí manželku z dcer Izmaelových, totiž Nebajótovu sestru Machalatu. 
To Izáka a Rebeku ještě více zarmoutilo. 
 
5. Jméno Jaakov  v hebrejštině souvisí se slovesem akav = klamat, neboť úskočně jednal se 
svým bratrem (srov. Oz 12,4). U těchto dětí se projevily protikladné sklony už v matčině lůně 
(25,22-23). Jakub se klonil ke službě Bohu, kdežto Ezau ke službě modlám.  Jakub byl muž 
prostý, bydlící ve stanech (iš tam jošev oholim), kdežto Ezau byl muž znalý lovu (iš jodea cajid). 
Pro Jákoba byl podstatným čistý a svatý budoucí svět (olam ha-bá), prostý všeho hmotného 
(chomrijut), kdežto pro Ezaua nedokonalý a hříšný přítomný svět (olam ha-zé), vyhovující jeho 
pudovým sklonům. Olam ha-zé má tedy eschatologický význam budoucího světa (Iz 2,4; 11,6-
10; 65,25); kromě toho označuje také onen svět, kam odchází nesmrtelná lidská duše. Každý 
z nich oba tyto světy chtěl, ale rozdíl je v tom, kterému dávají přednost: proto jejich spor je 
sporem o dědictví dvou světů (nachlat šne olamot). Můžeme a máme vycházet na pole tohoto 
světa, ale zároveň nesmíme přestat přebývat ve stanech! 
 
 
 
 
 
 
  

Liber Genesis XXV,29-34 
První kniha Mojžíšova 25,29-34 

 
25,2
9 

Coxit autem Jacob pulmentum; ad quem, cum venisset Esau de 
agro lassus, 

Když (jednou) vrátil se Ezau s pole znavený, měl Jakub uvařený 
pokrm. 

pulmentum = lentem = cocturam; de agro = de campo; lassus = 
deficiens 

 
25,3
0 

ait: Da mihi de coctione hac rufa, quia oppido lassus sum. 
Quam ob causam vocatum est nomen ejus Edom. 
Ezau řekl: „Dej mi trochu toho červeného vaření, jsem velice 

znavený.“ 
Z té příčiny byl nazván Edóm. 
Et dixit Esau ad Jacob: Da mihi gustum/gustare de coctura hac 

rubea, quia deficio. 
Propter hoc appellatum est nomen ejus Edom. 
 
Edóm = Červený, Rudý (lat. Rufus) 

95 Srov. 1M 28,1-5 
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25,3
1 

Cui dixit Jacob: Vende mihi promogenita tua. 
Jakub mu pravil: „Prodej mi dnes své prvorozenství.“ 
Jacob dixit ad Esau: Vende mihi hodie primogenita tua. 
 

25,3
2 

Ille respondit: En morior, quid mihi proderunt primogenita? 
On odpověděl: „Hle, stejně umírám, k čemu je mi právo 

prvorozenství?“ 
Ecce, ego morior/pergam, et ad quid mihi primogenita ista? 
 

25,3
3 

Ait Jacob: Jura ergo mihi. 
Juravit ei Esau et vendidit primogenita (sua). 
Jakub řekl: „Odpřisáhni mi to tedy.“ 
Ezau mu to odpřisáhl, a tak prodal své prvorozenství. 
 

25,3
4 

Et sic, accepto pane et lentis edulio, comedit et bibit, 
et abiit parvipendens quod primogenita vendidisset. 
Vzav pak chléb a čočkový pokrm, jedl a pil, 
načež odešel, nedbaje, že prodal prvorozenská práva. 
…, et manducavit et bibit, 
et depravavit Esau primitias suas. 

 
 
 
 

11.3 Bůh potvrzuje Izákovi smlouvu, uzavřenou s jeho otcem Abrahamem. 
Izák na příkaz Boží nesestupuje do Egypta a stává se králem Hebronu. 

(1M 26,1 – 35) 
 
1. V r. 3364 po stvoření světa se stalo, že v Kenaánu nastal hlad. Proto se Izák vrátil do Geraru 
a zamýšlel sestoupit do Egypta (1M 26,1). Avšak v Geraru se Izákovi znovu zjevil Bůh, 
požehnal mu a ustanovil jej do úřadu nového patriarchy lidu Božího, a aby vyzkoušel jeho 
poslušnost, nedovolil mu sestoupit do Egypta (1M 26,2-5). Izák pokorně uposlechl Božího 
nařízení a zůstal v Geraru, kde vydával Rebeku za svou sestru. A když se tak stalo, Bůh 
promluvil k Izákovi po třech letech znovu a nařídil mu, aby sestoupil do Egypta, takže Izák 
uposlechl nového Božího příkazu a po několika dnech opustil zemi Kenaán a vydal se do 
Egypta. 
 
2. Podle sv. Augustina také Izák obdržel proroctví96, jaké byl několikrát obdržel jeho věrný a 
poslušný otec. Izák neměl druhou manželku ani vedlejší manželku, a byl spokojen se dvěma 
potomky, blíženci, a bál se nebezpečí pro manželčinu krásu, a proto i on ji vydával za sestru a 
zamlčel, že je jeho ženou. Je třeba se naučit, abychom nesrovnávali navzájem lidi podle 
jednotlivých ctností, ale abychom v každém jednotlivci uvážili všechno. Je totiž možné, že 
někdo má ve svém mravním životě něco, čím předčí druhého, a přitom tato věc je mnohem 
hodnotnější než to, v čem je za druhým pozadu. A tudíž podle zdravého rozumu, ačkoli 
zdrženlivost má přednost před manželstvím, přece je ženatý věřící člověk na tom lépe než 
zdrženlivý nevěřící. Oba mohou být dobří, ale i tak je ženatý, který věří v Boha a poslouchá ho, 

96 Srov. 1M 26,24 
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lepší než zdrženlivý, který má menší víru a menší poslušnost. Jsou-li si v ostatních vlastnostech 
rovni, kdo by váhal dát přednost tomu zdrženlivému před tím ženatým? 
 
3. Izák s Rebekou, svými služebníky a svým dobytkem přišel do Egypta v r. 3367 po stvoření 
světa. Po třech letech pobytu v Egyptě se Izák a Rebeka z vlastní vůle rozhodli, že se vrátí do 
země Kenaán. Před návratem na území Pelištejců se šli rozloučit s faraónem. Ten je zapřísahal 
se slzami v očích, aby neodcházeli a ještě po nějaký čas zůstali; od té doby, co přišli do Egypta, 
on a jeho lid byli zahrnuti zdarem a požehnáním. Izák a Rebeka s tím s radostí souhlasili a 
zdrželi se v Egyptě další rok. Čtvrtého roku se Izákovi zjevil věčný Otec v podobě vznešeného 
Ananiáše a kromě jiného mu řekl, aby opustil Egypt a vrátil se do země Kenaán, kde mu řekne, 
co má dále dělat. Rozloučili se tedy s faraónem, který jim poděkoval, že zůstali v jeho zemi 
déle, protože za tu dobu on a jeho lid byli zahrnuti ještě větším zdarem a požehnáním. S velkou 
částí svého dvora a svého vojska je doprovodil na hranice Egypta. Měli zlato, stříbro, služebníky, 
služebnice a mnoho dobytka. Po čtyřech letech tedy Izák a Rebeka opustili Egypt. 
 
4. V r. 3371 po stvoření světa Izák s Rebekou, svými služebníky a svým dobytkem i velkým 
majetkem přišel po čtyřech letech pobytu z Egypta do země Kenaán do města Beeršeby na 
území Pelištejců. Tam se Izákovi zjevil anděl a nařídil mu, aby odešel do Hebronu. Čtyřiadvacet 
dní předtím, než přišli do Hebronu, nejsvětější Melchisedech v doprovodu sedmi svatých 
archandělů svolal starší hebronského okruhu do města a řekl jim: „Od zítřka za sedm dní třetina 
vašich polí se stane pravou zahradou, a až se tak stane, vrátím se i se svými sedmi 
anděly.“ Šestnáct dní předtím, než přišli Izák a Rebeka do Hebronu, nejsvětější Melchisedech 
v doprovodu svatých sedmi archandělů znovu svolal starší hebronského okruhu do města a řekl 
jim: „Od zítřka za sedm dní další třetina vašich polí se stane pravou zahradou, a až se tak stane, 
vrátím se i se svými sedmi anděly.“ Osm dní předtím, než přišli Izák a Rebeka do Hebronu, 
nejsvětější Melchisedech v doprovodu svatých sedmi archandělů ještě jednou svolal starší 
hebronského okruhu do města a řekl jim: „Od zítřka za sedm dní zbylá třetina vašich polí se 
stane pravou zahradou, a až se tak stane, vrátím se i se svými sedmi anděly a dám vám 
krále.“ Následujícího pětadvacátého dne nejsvětější Melchisedech v doprovodu svatých sedmi 
archandělů opět svolal starší hebronského okruhu do města a v jejich přítomnosti, jakož i 
v přítomnosti jejich lidu, pomazal Izáka na krále. To se stalo v r. 3371 po stvoření světa, když 
Izákovi bylo 87 let. Izákova vláda nad hebronským okruhem trvala 12 let; Izák zůstal v Hebronu 
po celou tu dobu až do r. 3383 po stvoření světa, když mu bylo 99 let. Jeho kněžská, 
patriarchální a monarchická autorita byla uznávána ode všech obyvatel hebronského okruhu, 
nad nímž vládl, kteří se obrátili a klaněli se jedinému pravému Bohu, totiž Bohu Izákovu. Izák 
vybudoval Bohu oltář v Hebronu a vzýval tam jeho svaté jméno a přinášel mu oběti chleba a 
vína. O tomto příběhu není zmínka v Písmu svatém a nezachoval se ani v ústním podání. Bůh 
dal kenaánským obyvatelům hebronského kruhu možnost k obrácení, kterou podpořil 
zázračným zúrodněním jejich okolí na 12 let. Oni však tuto možnost nevyužili, jejich obrácení 
nebylo trvalé a po 12 let opět od Boha odpadli, a proto Izák se svými lidmi Hebron opustil. 
 
5. Obě pelištejská města, Beeršeba i Gerar, se nacházela blízko sebe, a Izák přecházel z jednoho 
do druhého i se svými pastýři a stády. Před lety jeho otec Abraham vykopal v blízkosti těch 
měst mnoho studní. Pelištejci záviděli Izákovi jeho úrodu i jeho stáda, protože Bůh mu požehnal 
a on byl velice bohatý, a proto všechny studně zasypali (1M 26,15). Pelištejský král Abímelech 
jej pak vykázal z města a Izák se stáhl do Gerarského údolí, nedaleko od města, kde znovu 
vykopal zasypané studny. I v tomto údolí pokračovaly spory mezi pastýři Izákovými a Pelištejci, 
když Izák vykopal tři nové studny, a proto odešel do Beeršeby (1M 26,16-23). Tu noc se mu 
zjevil Bůh a řekl mu: „Já jsem Bůh tvého otce Abrahama, neboj se, já jsem s tebou. Požehnám 
ti a rozmnožím tvé potomstvo z lásky ke svému služebníku Abrahamovi“ (1M 26,24). Izák tam 
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vybudoval oltář a vzýval jméno Páně a přinášel oběti chleba a vína (1M 26,25). Abímelech 
přišel za Izákem z Geraru do Beeršeby i se svým synem Píkolem a přítelem Achuzatem a 
uzavřel s ním mírovou smlouvu (1M 26,26-31).   
 
 
 
 
 
 
  

Liber Genesis XXVI,1-35 
První kniha Mojžíšova 26,1-35 

 
26,1 Orta autem fame super terram, post eam sterilitatem quae acciderat in diebus 

Abraham, 
abiit Isaac ad Abimelech regem Palaestinorum in Gerara. 
Když po neúrodě, která nastala ve dnech Abrahamových, začal opět v zemi hlad, 
odešel Izák k Abímelechovi, králi Pelištejců, do Geraru. 
Facta est autem fames super terram praeter illam famem priorem quae facta  est in 

temporibus Abraham, 
perrrexit autem Isaac ad Abimelech regem Philistinorum in Gerara. 
 

26,2 Apparuitque ei Dominus et ait: Ne descendas in Aegyptum, sed quiesce in terra, 
quam dixero tibi, 

Tam ukázal se mu Pán a řekl: „Nesestupuj do Egypta, ale zůstaň v zemi, o které ti 
povím. 

Et apparuit autem illi Dominus et dixit: Noli descendere in Aegyptum, seda habita 
autem in terra, 

quamcumque ostendero tibi, 
 

26,3 et peregrinare in ea, eroque tecum, et benedicam tibi; 
tibi enim et semini tuo dabo universas regiones has 
 complens juramentum, quod spopondi Abraham patri tuo. 
Procházej ji, já budu s tebou a budu ti žehnat; 
neboť tobě a tvému potomstvu dám všecky tyto krajiny, 
abych splnil přísahu, jíž jsem se zavázal tvému otci Abrahamovi. 
esto autem incola in terra hac, et ego tecum ero, et benedicam te, 
tibi enim et smini tuo dabo omnem terram hanc 
et statuam/constituam jurationem meam/jusijurandum meum quam/quod juravi 

Abrahae patri tuo. 
 

26,4 Et multiplicabo semen tuum sicut stellas caeli daboque posteris tuis universas 
regiones has, 

et benedicentur in semine tuo omnes gentes terrae, 
Rozmnožím tvé potomstvo jako nebeské hvězdy, dám tvým potomkům všechny tyto 

krajiny 
a požehnány budou v tvém potomstvu všechny národy země, 
Et ampliabo/amplificabo semen tuum tamquam stellas caeli et dabo tibi et semini tuo 
omnem terram hanc/istam, et benedicentur in semine tuo omnes gentes terrae, 
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26,5 eo quod oboedierit Abraham voci meae, et custodierit praecepta et mandata mea 
et caeremonias legesque servaverit. 
poněvadž poslouchal Abraham mého hlasu, dodržoval má přikázání a nařízení 
a zachovával mé předpisy a zákony.“ 
pro his quae (ob)aduivit Abraham pater tuus vocem meam, et servavit praecepta mea et 

mandata mea 
et justitias/justificationes meas et legitimi mea. 
 

26,6 Mansit itaque Isaac in Geraris. 
Zůstal tedy Izák v Geraru. 
Et habitavit/incolavit/mansit itaque/autem Isaac in Geraris. 
 

26,7 Qui, cum interrogaretur a viris loci illius super uxore sua, respondit: Soror mea 
est. 

Timuerat enim confiteri quod sibi esset sociata conjugio 
reputans ne forte interficerent eum propter illius pulchritudinem. 
Když se ho ptali tamější mužové po jeho manželce, odpověděl: „Je to má sestra.“ 
Bál se totiž přiznat, že je s ním spojena manželským svazkem, 
bál se totiž, aby ho nezabili pro její krásu. 
 

26,8 Cumque pertransissent dies plurimi et ibidem (de)moraretur, 
prospiciens Abimelech rex Palaestinorum per fenestram 
vidit eum jocantem cum Rebecca uxore sua. 
Když minulo velmi mnoho dnů od té doby, co se tam usadil, 
Abímelech, král Pelištejců, když vyhlédl z okna, 
spatřil ho, jak si pohrává se svou manželkou Rebekou. 
Factus est longaevus illic 
prospiciens Abimelech de fenestra 
vidit Isaac ludentem cum uxore/conjuge sua Rebecca. 
 

26,9 Et, accersito eo, ait: Perspicuum est quod uxor tua sit: cur mentitus es eam 
sororem tuam esse? 

Respondit: Timui ne morerer propter eam. 
I předvolal ho a pravil: „Je vidět, že je to tvá manželka; proč jsi lhal, že je to tvá 

sestra?“ 
Odpověděl: „Bál jsem se, abych pro ni nezemřel.“ 
 

26,1
0 

Dixitque Abimelech: Quare imposuisti nobis? potuit coire quispiam de populo 
cum uxore tua, 

et induxeras super nos grande peccatum. Praecepitque omni populo dicens: 
Tu pravil Abímelech: „Proč jsi nás oklamal? (Snadno) mohl někdo z lidu sejít se s tvou 

manželkou, 
a byl bys tak uvalil na nás veliký hřích“. A přikázal všemu lidu: 
Dixitque ei Abimelech: Quare hoc imposuisti nobis? 
Et mandavit Abimelech omni populo dicens: 
 

26,1
1 

Qui tetigerit hominis hujus uxorem morte morietur. 
„Kdo by se dotkl manželky tohoto člověka, smrtí ať zemře!“ 
Omnis homo quicumque molestaverit eum aut aliquid ejus morte morietur. 
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26,1
2 

Sevit autem Isaac in terra illa et invenit in ipso anno centuplum; benedixitque ei 
Dominus. 

Izák v té zemi pak zasel, a sklidil toho roku stonásobně; žehnal mu totiž Pán. 
Post haec seminavit/seruit autem Isaac hordeum in terra illa et collegit/redegit 
in anno illo centesinarium hordeum; benedixit autem illum Dominus. 
 

26,1
3 

Et locupletatus est homo et ibat proficiens atque succrescens, 
donec magnus vehementer effectus est; 
I bohatl ten člověk, vzmáhal se stále víc a více a rostl, 
až se stal velice zámožným. 
Et exaltatus/magnificatus est vir et procedens major fiebat 
quoadusque magnus factus est valde; 
 
 

26,1
4 

habuit quoque possessiones ovium et armentorum et familiae plurimum. 
Ob hoc invidentes ei Palaestini. 
Měl stáda bravu i skotu a veliké množství čeládky. 
Proto mu Pelištejci záviděli. 
Et facta est illi ministerium magnum. 
Zelati sunt / Et zelaverunt autem eum Philistini 
 

26,1
5 

Omnes puteos, quos foderant servi patris illius Abraham, 
illo tempore obstruxerunt implentes humo, 
Všechny studně, které byli vykopali služebníci jeho otce Abrahama, 
tehdy zasypali, vyplnivše je hlínou 
Et omnes puteos (putea haec quae), quos foderant pueri Abraham patris ejus, in 

tempore patris ejus A., 
oppilaverunt/obturaverunt/dissipantes obstruunt eos Philistini, et impleverunt/replebant 

eos terra. 
 

26,1
6 

in tantum ut ipse diceret ad Isaac: 
Recede a nobis, quoniam potentior nobis factus es valde. 
tak velice, že sám Abímelech řekl Izákovi: 
„Odejdi od nás, neboť stal ses mnohem mocnějším, nežli jsme my.“ 
Et dixit Abimelech ad Isaac: 
Discede/Abscede/Perge a nobis quia possibilior factus es super nos valde. 
 

26,1
7 

Et ille discedens, ut veniret ad torrentem Gerarae habitaretque ibi, 
Odešel tedy, aby se odebral do Gerarského údolí, a usadil se tam. 
Et abiit inde Isaac et mansit in vallem Gerarum et habitavit ibi. 
 

26,1
8 

rursum fodit alios puteos, quos foderant servi patris sui Abraham, 
et quos, illo mortuo, olim obstruxerant Philisthiim; 
appellavitque eos eisdem nominibus quibus ante pater vocaverat. 
Vykopal opět jiné studně, které byli vykopali služebníci jeho otce Abrahama, 
ale po jeho smrti kdysi Pelištejci je zasypali, 
a nazval je týmiž jmény, jak je byl předtím (jeho) otec pojmenoval. 
Et iterum Isaac (ef)fodit puteos/putea aquarum quos foderunt pueri Abraham patris 

ejus, 
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et oppilaverant/repleverant/impleverant illos Philistini/alienigenae post mortem 
Abrahae patris ejus; 

et vocavit eos (im/posuit illis) nomina secundum nomina quae vocaverat eos 
(im/posuerat eos) 

Abraham pater ejus. 
 

26,1
9 

Foderuntque in torrente, et reppererunt aquam vivam. 
Izákovi služebníci kopali v tom údolí a nalezli studni pramenité vody. 
Et foderunt pueri Isaac puteos in valle Gerarum et invenerunt ibi puteum aquae vivae. 
 

26,2
0 

Sed et ibi jurgium fuit pastorum Gerarae adversus pastores Isaac dicentium: 
Nostra est aqua. 

Quam ob rem nomen putei, ex eo quod acciderat, vocavit Calumniam. 
Než i tam začali se hádat gerarští pastýři s pastýři Izákovými řkouce: „Naše je tato 

voda.“ 
Proto nazval studni podle toho, co se bylo přihodilo, Esek (Hádka). 
Et rixati sunt / Sed litem fecerunt / Sed litigaverunt / Sed dimicaverunt pastores 

Gerarum 
cum pastoribus Isaac dicentes suam esse aquam. 
Et appellavit Isaac nomen putei ejus Iniquitas/Injustitia, inique/injuste enim gesserunt 

cum eo. 
 
Esek = Hádka, Svár, Spor 
 

26,2
1 

Foderunt autem et alium, et pro illo quoque rixati sunt, appellavitque eum 
Inimicitias. 

Potom vykopali jinou studni; a také o tu se hádali; proto ji nazval Sitná (Sočení). 
Sed Isaac recessit et fodit iterum puterum alterum/alium et altercabantur/altercati sunt 

etiam pro ipso, 
et vocavit/appellavit nomen illius/ejus Inimicitia. 
Nebo: et imposuit illi nomen Inimicitia 
 
Sitná = Sočení, Obvinění, Nepřátelství 

26,2
2 

Profectus inde fodit alium puteum, pro quo non contenderunt; itaque vocavit 
nomen ejus Latitudo 

 dicens: Nunc dilatavit nos Dominus et fecit crescere super terram. 
Odešel odtud, kopal jinou studni, o kterou se nehádali; proto ji nazval Rechobót 

(Uvolnění), 
řka: „Nyní nám Pán uvolnil a učinil, že se budeme moci v zemi rozmnožovat.“ 
Et recessit inde et fodit iterum puteum tertium et non sunt rixati de eo (et non 

litigaverunt pro eo); 
et vocavit/appellavit nomen ejus Amplitudo/Abundantia 
dicens: Quia nunc amplificavit Dominus nos et auxit/multiplicavit nos super terram. 
 
Rechobót = Uprostranění, Uvolnění, Rozšířenost 
 

26,2
3 

Ascendit autem ex illo loco in Bersabee, 
Odtud vystoupil do Beeršeby. 
Ascendit autem inde ad putem Juramenti, 
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26,2
4 

ubi apparuit ei Dominus in ipsa nocte dicens: 
Ego sum Deus Abraham patris tui, noli timere, quia ego tecum sum; 
benedicam tibi et multiplicabo semen tuum propter servum meum Abraham. 
Tam se mu ukázal Pán téže noci a pravil: 
„Já jsem Bůh tvého otce Abrahama; neboj se, neboť já jsem s tebou; 
budu ti žehnat a rozmnožím tvé potomstvo pro mého služebníka Abrahama.“ 
et visus est ei Dominus in illa nocte et dixit ei: 
Ego sum Deus Abraham patris tui, ne timeas, quoniam /quia tecum enim sum; 
et benedicam te et multiplicabo semen tuum sicut harenam terrae propter Abraham 

patrem tuum. 
 

26,2
5 

Itaque aedificavit ibi altare et, invocato nomine Domini, 
extendit tabernaculum, praecepitque servis suis ut foderent putem. 
Vystavěl tam tedy oltář a vzýval jméno Páně, 
načež postavil stan a přikázal svým služebníkům, aby (také tam) kopali studni. 
Et aedificavit ibi Isaac altare Deo, et invocavit nomen Domini, 
et fixit ibi tabernaculum suum, et foderunt autem ibi pueri Isaac puteum. 
 

26,2
6 

Ad quem locum cum venissent de Geraris Abimelech 
et Ochozath amicus illius et Phicol dux militum, 
Když na to místo přišel z Geraru Abímelech, 
jeho přítel Achuzat a Píkol, velitel jeho vojska, 
Et Abimelech venit ad eum de Geraris et Ochozath pronubus/thalami 

praepositus/paranymphus ejus 
et Ficol princeps militiae / dux exercitus ejus, 
 
Abímelech (Abímelek) = Otec (můj je) král; podle některých jde o titul pelištejských 

králů (viz Ž 34,1), 
podobně jako padišáh (otec král); srov. akkad. Šarrukén (Sargon) = pravý král. 
Achuzat (Ochozath) = Majetek (srov. 1M 26,26) 
Píkol (Fíkol) = Ústa všech; podle některých jde o titul pelištejských velkovezírů 

(prvních ministrů) 
 

26,2
7 

locutus est eis Isaac: Quid venistis ad me hominem quem odistis et expulistis a 
vobis? 

pravil jim Izák: „Co jste přišli ke mně, člověku, jehož jste nenáviděli a od sebe 
vypověděli?“ 

et dixit illis Isaac: Quid venistis ad me? Vos enim odistis me et ejecistis me a vobis! 
 

26,2
8 

Qui responderunt: Vidimus tecum esse Dominum, et idcirco nos diximus: 
Sit juramentum inter nos, et ineamus foedus, 
Oni odpověděli: „Viděli jsme, že je s tebou Pán, a proto jsme si řekli: 
Buď přísaha mezi námi a učiňme smlouvu, 
At illi: Videntes vidimus quia est Dominus tecum, et diximus: 
Fiat conjuratio inter nos et te, et constituamus/disponemus pactum/testamentum, 
 

26,2
9 

ut non facias nobis quidquam mali, sicut et nos nihil tuorum attigimus, 
nec fecimus quod te laederet; sed cum pace dimisimus 
auctum benedictione Domini. 
že nám nic zlého neučiníš, jako jsme i my ničeho z tvého majetku se nedotkli, 
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aniž jsme učinili, co by tě poškodilo, nýbrž v pokoji jsme tě propustili, 
zbohatlého požehnáním Páně.“ 
ne facias nobiscum malum, sed quemadmodum nos te non sumus execrati, ita et nunc 

tu, 
benedictus Domino. 
 

26,3
0 

Fecit ergo eis convivium et post cibum et potum 
Tu jim vystrojil hody a oni jedli a pili. 
Et fecit illis cenam magnam et manducaverunt et biberunt. Et juravit. 
 

26,3
1 

surgentes mane juraverunt sibi mutuo; dimisitque eos Isaac pacifice in locum 
suum. 

Ráno vstavše, přísahali si navzájem. Pak je propustil Izák v pokoji do jejich domova. 
 

26,3
2 

Ecce autem venerunt in ipso die servi Isaac 
adnuntiantes ei de puteo quem foderant atque dicentes: 
Invenimus aquam. 
Téhož dne, hle, přišli Izákovi služebníci 
a pověděli mu o studni, kterou byli vykopali, řkouce: „Nalezli jsme vodu.“ 
 

26,3
3 

Unde appellavit eum Abundantiam; 
et nomen urbi impositum est Bersabee usque in praesentem diem. 
Proto nazval ji Šibea (Hojnost, Přísežná); 
a město sluje Beeršeba (Studně přísahy) až dodnes. 
Et vocavit eum Juramentum; 
propter hoc nomen est civitatis illius Puteus juramenti usque in hodiernum diem. 
 
Šibea = Hojnost, druhotně Přísaha; přesněji šebua = přísaha, šibea = sedm 
 

26,3
4 

Esau vero quadragenarius duxit uxores Judith filiam Beeri hethaei 
et Basemath filiam Elon ejusdem loci; 
Když bylo Ezauovi čtyřicet let, vzal si za manželku Jehúditu, dceru Chetejce Beera, 
a Basematu, dceru Chetejce Elóna z téhož místa. 
Erat autem Esau annorum quadraginta et accepit uxorem Judin filiam Beher Cetthei 
et Basemat filiam Elon Euchei; 
 
Jehúdit = ženský tvar od jména Juda = Vyznavač 
Beer = Studna 
Basemat = Balzám 
Elón = Dub 
 

26,3
5 

quae ambae offenderant animum Isaac et Rebeccae. 
Obě popudily mysl Izákovu a Rebečinu. 
et erant contendentes hae duae adversus Isaac et Rebeccam/Rebeccae. 
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11.4 Izák dává Jakubovi požehnání prvorozených 
(1M 27,1-46; 28,1-9) 

 
1. V r. 3404 po stvoření světa Izák s Rebekou i s Jakubem a služebníky stále ještě přebývali 
v Beeršebě. Na druhé straně Ezau žil mimo otcovský dům již po 20 let se svými třemi 
pohanskými ženami. A stalo se téhož roku, když Ezauovi bylo 60 let, dozvěděl se od chůvy 
Debory, která Ezaua vychovala, že jeho otec Izák leží a umírá. Ezau vzkázal svému otci po 
Deboře, že všeho upřímně lituje a je připraven vrátit se k němu a poslouchat ho ve všem včetně 
rozchodu se svými třemi ženami, ačkoli ve skutečnosti svého otce nechtěl uposlechnout v ničem. 
Když se Izák od chůvy dozvěděl, co mu Ezau vzkazuje, nařídil jí, aby povolala Ezaua k němu, 
protože uvěřil jeho vzkazu. 
 
2. Ezau tedy přišel a Izák jej přijal zpět, protože věřil upřímnosti jeho pokání, a nařídil mu, aby 
došel pro mladého kozlíka na pole, nikoli aby šel nějaké zvíře ulovit, neboť chtěl oslavit jeho 
návrat a dát mu požehnání prvorozených. Proto mu Izák řekl97, že je už starý a jeho smrt se 
blíží a rád by ještě pojedl, aby mu pak mohl požehnat. Rebeka to slyšela a viděla v této věci 
příležitost, jak získat požehnání prvorozených pro Jakuba. Když Ezau odešel splnit otcův příkaz, 
Rebeka poradila98 Jakubovi, aby přinesl dvě kůzlata ze stáda, neboť z nich chtěla připravit 
otcův oblíbený pokrm, a tak dosáhnout požehnání pro Jakuba místo nepřítomného Ezaua, 
protože Izákovi bylo 120 let a už ztratil zrak99 a neviděl. Jakub namítal100, že Ezau je chlupatý 
a on je holý, takže by se mohlo stát, že by si otec na něho sáhl a považoval by ho pak za 
podvodníka. Rebeka však vzala veškerou zodpovědnost na sebe.101 Jakub tedy šel, přinesl dvě 
kůzlata ze stáda a dal je Rebece, aby z nich připravila otcův oblíbený pokrm. Rebeka pak 
oblékla Jakuba do Ezauových nejlepších šatů, které byly v domě, a jeho ruce a krk ovinula 
kůzlečími kožkami.102 Nakonec vložila Jakubovi do rukou připravený pokrm a chléb, aby to 
přinesl otci.103 
 
3. Jakub tedy přinesl svému otci Izákovi jídlo, vydával se za prvorozeného Ezaua a přesvědčil 
o tom svého otce. Ten pojedl a napil se vína a pak mu dal požehnání prvorozených.104  Izák 
svým kněžským požehnáním odevzdal Jakubovi svátost trojího požehnání, která přešla do jeho 
těla a zůstala blízko jeho srdce, a tím byl Jakub posvěcen a přijal svátostné znamení podobné 
křestnímu. Dalším zvláštním požehnáním přenesl Izák na Jakuba plnost kněžství podle řádu 
Melchisedechova, aby Jakub mohl Bohu přinášet nekrvavou oběť chleba a vína. Ačkoli Bůh 

97 1M 27,1b-4 
98 1M 27,5-10 
99 1M 27,1a 
100 1M 27,11-12 
101 1M 27,13 
102 1M 27,14-16 
103 1M 27,17 
104 1M 27,18-29 
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zcela odmítal prostředky, jichž použili Rebeka a Jakub, uznal tento obřad za platný, aniž by jej 
pokládal za podvod a aniž by Izák do Ezauova návratu poznal, že jde o podvod. 
 
4. Sotva Izák zcela dokončil obřad požehnání a Jakub od něho odešel, vrátil se Ezau, přinesl 
otcův oblíbený pokrm a žádal od něho požehnání prvorozených. Izák se velice divil a byl zděšen; 
Ezau se dal do křiku a hořce naříkal a žádal požehnání také pro sebe, Izák však poznal, co se 
stalo, a setrval na tom, co se stalo, protože požehnání prvorozených už patřilo Jakubovi. Dal 
tedy Ezauovi jiné otcovské požehnání, menší síly a hmotné povahy, jaké se dávalo mladším 
synům nebo služebníkům.105 Izák předpověděl, že Ezau se oddělí od lidu Božího, nebude mít 
podíl na jeho milostech od Boha; on a jeho potomci Idumejci (Edómci) se stanou bojovnými 
kočovníky, kteří budou z nenávisti nelítostně bojovat proti Jakubovi a jeho potomkům. 
 
5. Ostatně Ezau zůstal vnitřně i nadále odpadlíkem a nyní se chtěl pomstít a zabít Jakuba.106 
Rebeka způsobila Izákovi svým podvodem bolest a přivedla také Jakuba ke hříchu. Nicméně 
oba uznali svou chybu a hodinu poté, co Ezau tentokrát už natrvalo opustil svého otce Izáka, 
Rebeka a Jakub předstoupili před Izáka a s lítostí vyznali svou vinu. Izák jim prominul a vzdal 
chválu Bohu za to, že dopustil tento podvod, aby požehnání prvorozených nezískal Ezau. Chůva 
Debora, jakkoli se bála, aby ji Izák nepropustil, nežádala o prominutí. Podivuhodné je, jak se 
Izák modlil k Bohu za odpuštění pro svou manželku a pro svého syna za jejich podvod; 
poněvadž kdyby se dostalo požehnání prvorozených Ezauovi, bylo by neplatné, protože Ezau 
byl odpadlíkem, jehož předstírané pokání bylo nicotné. Ačkoli bylo vůlí Boží, aby požehnání 
prvorozených patřilo Jakubovi a nikoli Ezauovi, toto samo o sobě neospravedlňovalo Rebečino 
počínání; poněvadž ona znala tuto vůli Boží o Jakubovi již tehdy, když byl ještě v jejím lůně, a 
nesplnila svou povinnost neodkladně oznámit tuto věc svému manželovi a zatajovala ji napřed 
z nedostatku odvahy a potom z toho důvodu, že Izák dával přednost Ezauovi. Kdyby Izák znal 
toto proroctví o Jakubovi dané Rebece, měl by dostatečnou možnost přijmout vůli Boží ohledně 
svého syna Jakuba a požehnat mu, aniž by se stal obětí podvod. Kromě toho se Rebeka dopustila 
ještě jiného hříchu, když zatajila před svým manželem i to, že Ezau prodal své prvorozenství 
Izákovi za misku čočky. Jakub se podílel na matčině podvodu, a proto přijal požehnání 
prvorozených svatokrádežně, avšak platně. Nepřijal však vnitřní přebývání Ducha svatého, to 
znamená milost posvěcující, hned v okamžiku udělení požehnání prvorozených, nýbrž až 
později, když vyznal svou vinu a prosil za prominutí svého hříchu. 
 
6. Ezau, jenž nenáviděl svého bratra Jakuba za to, že přijal požehnání prvorozených místo něho, 
přísahal, že se pomství a Jakuba zabije. Tato nenávist se přenesla nejen z Ezau na Jakuba, ale i 
z Ezauových potomků na Jakubovy potomky. Chůva Debora to oznámila Rebece a ta poslala 
Jakuba pryč ke svému bratru Lábanovi.107 Naříkala, proč má ztratit oba své syny v jednom dni, 
protože se zřekla Ezaua jako syna, neboť i k ní choval nepřátelství, a kdyby nezabránila 
Jakubově smrti, zůstala by bez obou synů. 
 
7. Sv. Augustin ve svém díle O obci Boží napsal, že oba Izákovi synové, Ezau a Jakub, dorůstají 
společně, ale prvenství staršího přešlo na mladšího na základě vzájemné dohody, protože starší 
nezřízeně zatoužil po čočce, kterou si mladší připravil k jídlu, a prodal za ni mladšímu bratru 
pod přísahou svoje prvorozenství.108 Izák stárne a jeho zrak slábne, chce požehnat staršímu 
synu a místo něho požehná nevědomky mladšímu, který se místo svého chlupatého staršího 

105 1M 27,30-40 
106 1M 27,41 
107 1M 27,42-45 
108 Srov. 1M 25,29-34 
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bratra vloudil pod otcovy ruce, když se byl obalil kozlečími kožkami, jako by nesl cizí hříchy.109 
Tato Jakubova lest nebyla neřestným podvodem  a mysticky naznačovala velikou věc, neboť 
Ezau byl obratný lovec a divoký člověk, kdežto Jakub byl člověkem prostým a sídlícím pokojně 
ve stanech. 110 Někteří překládali slovo prostý slovem bezelstný nebo bezúhonný nebo bez 
přetvářky111, tato lest prostého člověka je hlubokým tajemstvím pravdy. Podobně Jakubovo 
požehnání112, které obdržel od svého otce Izáka, je předpovědí Krista ve všech národech, neboť 
vůní jeho jména se naplní svět jako pole, nebeská rosa jeho slov zavlaží národy, jež budou 
přijímat jeho Tělo a Krev pod způsobou chleba a vína, jemu se budou národy klanět, on bude 
Pánem svého bratra, tj. židovského lidu, jemu se budou klanět všichni synové Abrahamovi 
podle víry, jeho bratří, neboť i Kristus je synem Abrahamovým podle těla; a kdo jemu bude 
zlořečit, bude zlořečen; a kdo jemu bude žehnat, bude požehnán. Když se pak starší Ezau 
dožadoval svého požehnání, zděšený Izák poznal, že požehnal mladšímu místo staršímu, a 
přece si nestěžuje, že byl oklamán, ba svoje požehnání ještě potvrdil,113 protože to byla vůle 
Boží. Tato událost byla prorocká, nevyšla totiž od lidí, ale stala se řízením Božím! 
 
8. Poněvadž Rebeka věděla, že prvorozený Ezau je drsný lovec připoutaný k hmotnému životu, 
poslala za Izákem druhorozeného Jakuba, který byl otcovského požehnání více hoden než Ezau. 
Izák pak s plným vědomím skutečného stavu věcí potvrdil Jákobovo požehnání, které původně 
vyhradil pro Ezaua. Právo prvorozeného je totiž také povinností prvorozeného uchovat 
rodinnou tradici a předat ji dětem. Šlo o Abrahamovu víru v jediného Boha. Co záleželo na tom, 
že Ezau byl prvorozený, když jedině Jakub byl cele oddán Abrahamovu dědictví? Ezau byl 
člověk zlý a hříšný, a proto mu požehnání nenáleželo (srov. 28,8-9, kde je psáno al-našav, tzn. 
ke svým dřívějším ženám, které nevyhnal, ačkoli vzbuzovaly hněv rodičů pro své modlářství). 
Ezau prodal prvorozenství lehce, před olam ha-bá (budoucím světem) dával přednost olam ha-
zé (přítomnému svtu) a nechtěl se stát nástupcem svého otce Izáka v bohabojnosti, naproti tomu 
Jakub neměl prvorozenstvím zájem získat otcův majetek, nýbrž naopak si přál prvorozenství 
pouze proto, že viděl Ezauovu bezbožnost. Ostatně Izák znal Ezauovu bezbožnost, a proto 
neměl v úmyslu udělit mu hlavní požehnání, jak je vidět z textu: v první požehnání (27,28-29) 
není řeč o zaslíbení Abrahamovu, samozřejmě ani v druhém (27,39-40), ale až ve třetím (28,3-
4), které bylo od počátku určeno Jákobovi. A jen zde je užito Boží jméno Šaddaj, Všemohoucí, 
jež označuje Boha Divotvůrce, Udržovatele a Zachránce. Podle některých výkladů však Izák 
chtěl dát požehnání Ezauovi (1M 27,1), totiž duchovní právo prvorozeného (bechora) Jakubovi 
a hmotné požehnání (bracha) Ezauovi, protože doufal v jeho bojovnost (na rozdíl od pokojného 
Jakuba, která bude s to získat Zaslíbenou zemi, a to po špatných zkušenostech s Abimelechem 
(srov. 1M 26), jenž porušil obě smlouvy s Abrahámem (srov. 1M 20,15 a 21,23). 
 
9. Slova ve-Jaakov iš tam jošev ohalim = Jakub byl prostým mužem sídlícím ve stanech 
znamenají, že Jakub se na rozdíl od Ezaua věnoval studiu a rozjímání a snažil se o poznání 
Boha. Naproti tomu Ezau byl lovec, jehož hlavním potěšením bylo zabíjení a jídlo, a proto 
opovrhl posvátným právem prvorozenství pro uspokojení svých tělesných potřeb, pro něž byl 
ochoten obětovat věčnost. Jakub byl muž spravedlivý (cadik), kdežto Ezau byl muž hříšný 
(raša). Slova ve-hinne tomim be-bitna = a hle, byla dvojčata v jejím životě (25,24) obsahují 
výraz tomim = dvojčata bez alefu na rozdíl od vyprávění o Tamar (38,27), kde je psáno s alefem. 
To proto, že jeden byl spravedlivý a druhý hříšný. Ezau byl admoni = červený (25,25) na 
znamení toho, že až dospěje, bude prolévat krev. Lživou nebyla ani Jákobova odpověď na 

109 Srov. 1M 27,1-29 
110 Srov. 1M 25,27 
111 Řecky aplastos. 
112 Srov. 1M 27,27-29 
113 Srov. 1M 27,30-33 
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Izákovu otázku: kdo jsi, můj synu, na níž odpověděl slovy anochi Esau bechorecha = já jsem 
Ezau, tvůj prvorozený; avšak slovo anochi má odlučující přízvuk, a proto je nutno číst s pauzou 
mezi anochi a ostatními slovy: anochi – Esau bechorecha = já jsem (ten, kdo ti přináší pokrm 
a) Ezau je tvůj prvorozený. Jakub byl potrestán za svůj zbožný podvod řadou zkoušek: výměna 
pokrmu za prvorozenství mu vynesla bratrovu nenávist, oklamal svého otce, ale sám byl 
oklamán Lábanem, ztratil svou milovanou ženu a svého nejoblíbenějšího syna, zemřel v cizí 
zemi. Proto říká, že dny jeho života byly nečetné a zlé (47,9). Bůh pro něj nevykonal zázraky 
zjevné, nýbrž skryté. Když Ezau pochopil, že jeho bratr Jákob mu odňal předurčené dědictví, 
pozdvihl svůj hlas a převelice hořekoval“ (27,38). Třikrát prolil slzu, pozdvihl svůj hlas a  
převelice hořekoval. Trest nepřišel okamžitě, ale provinění trvalo dál a svolalo trest (srov. Ž 
80,6): tento trest nakonec přišel (viz pláč Mordechajův: Est 4,1). Výraz bidmaot šališ, tj. třikrát 
slz, lze překládat i jako slz velkou měrou. Také Ezau odložil svou pomstu (27,41) pro úctu k otci. 
Ezau se snad obával, že jeho otec by mohl zplodit ještě další syny. Podobně faraón se obával, 
že Izraelité by mohli mít syny. Haman se obával, že dívky se mohou provdat a mít syny. A také 
Gog a Magog se obávali, že Bůh by mohl Izraele ochránit, a proto mu vyhlásili válku (Ž 2,2), 
ale Bůh proti nim vytáhl (Iz 42,13; Za 14,3.9). 
 
10. Ačkoli se zdá, že Jakub byl vystrašený před svým bratrem a choval se k němu poníženě, 
bojuje s Bohem i lidmi, ba před svou smrtí říká, že určitou část země Kenaan dobyl svým 
mečem a lukem (1M 48,22). Také Jakub špatně viděl, ale na rozdíl od svého otce Izáka dal své 
přednostní požehnání mladšímu Josefovu synu Efraimovi záměrně (48,14). Slova jeho závěti 
(49,1-33) obsahují nejen modlitby a požehnání, ale i proklínání, návraty do minulosti a naději 
v budoucnost. Jakub charakterizuje 12 povahou rozdílných synů a v jejich osobách i 12 kmenů. 
Proti bojovnému Benjamínovi stojí poddajný Isachar, proti nepevnému Rubenovi ukázněný 
Josef, proti násilnickým synům Šimonovi a Levimu rozvážný Juda, a tak jediným poutem mezi 
nimi je smlouva s Bohem a vědomí společných předků Abrahama, Izáka a Jákoba. Jenom 
k Judovi a Josefovi se Jákob obrací přímo, protože s nimi je spjata budoucnost, zatímco o 
ostatních jen hovoří s určitou výjimkou prvorozeného Rubena. 
 
11. Stručně můžeme celý příběh zhodnotit takto: Jakub si nasadil masku Ezaua, aby od otce 
získal právo prvorozeného. Vedly ho k tomu tři zásadní důvody: za prvé, když jeho matka byla 
těhotná, Boží posel jí řekl, že starší bude sloužit mladšímu; za druhé Ezau prodal právo 
prvorozeného za mísu čočkové kaše; za třetí Ezau porušil základní rodinný zákon tím, že se 
oženil se dvěma Chetitkami. Jakub byl tedy určitě přesvědčen o tom, že bere-li na sebe na chvíli 
Ezauovy šaty, pak tím získá něco, co mu právem patří. Masku útočného lovce, statečného 
bojovníka a protřelého vyjednavače si Jakub nasadí na dobu 22 let u Lábana: chová se stejně 
bojovně jako Ezau a umlčí v sobě tichý a jemný hlas Jakuba, dokud se nevrátí do otcova domu 
ke svému pravému já. Jsou čtyři typy osobního já: ten, kdo jsem; ten, kdo si myslím, že jsem; 
ten, za koho mě pokládají ostatní; ten, za koho bych byl rád, aby mě pokládali ostatní. Někdy 
zapomínáme nebo nechceme odložit své dočasné masky a stáváme se právě tím, kterého 
hrajeme, ať už v dobrém nebo ve zlém, a právě to se stalo Jakubovi. 
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Liber Genesis XXVII,1-46; XXVIII,1-9 
První kniha Mojžíšova 27,1-46; 28,1-9 

 
27,1 Senuit autem Isaac, et caligaverunt oculi ejus et videre non poterat; 

vocavitque Esau filium suum majorem et dixit ei: Fili mi! Qui respondit: Adsum. 
Když Izák zestárnul, zakalil se mu zrak, takže neviděl. 
I zavolal svého staršího syna Ezaua a řekl mu: „Můj synu!“ On odpověděl: „Tu jsem.“ 
Factum est autem postquam senuit Isaac obducti sunt oculi ejus et nihil videbat, 
et vocavit Esau filium suum seniorem et dixit ei: Fili! 
 

27,2 Cui pater: Vides, inquit, quod senuerim, et ignorem diem mortis meae. 
Řekl mu otec: „Vidíš, že jsem zestárnul a neznám den své smrti. 
Et dixit ei Isaac: Ecce, senui et nescio diem mortis meae. 
 

27,3 Sume arma tua, pharetram et arcum, et egredere foras; cumque venatu aliquid 
apprehenderis, 

Vezmi si zbraně, toulec a luk, a jdi na pole něco pro mě ulovit, 
Nunc ergo accipe/cape vas(um) tuum / vasa tua: arcum et sagittam, et exi/vade in 

campum, 
et venare mihi venationem 
 

27,4 fac mihi inde pulmentum, sicut velle me nosti, et adfer ut comedam, 
et benedicat tibi anima mea, antequam moriar. 
udělej mi z toho pokrm, jaký víš, že rád, a přines mi jej, ať se najím; 
a požehnám ti, dříve než umřu.“ 
et fac mihi escas/epulas/cibos sicut amo/diligo ego, et adfers mihi ut manducem, 
et benedicat te anima mea priusquam moriar. 
 

27,5 Quod cum audisset Rebecca, et ille abisset in agrum ut jussionem patris impleret, 
Když to uslyšela Rebeka a on odešel na pole, aby splnil otcův příkaz, 
Rebecca autem audivit loquentem Isaac ad Esau filiuum suum, 
abiit autem Esau in campum venari venationem patri suo, 
 

27,6 dixit filio suo Jacob: 
Audivi patrem tuum loquentem cum Esau fratre tuo et dicentem ei: 
řekla svému synu Jakubovi: 
„Slyšela jsem tvého otce, když mluvil s tvým bratrem Ezauem a řekl mu: 
Rebecca autem dixit ad Jacob filium suum minorem: 
Ecce, ego audivi patrem tuum loquentem ad Esau fratrem tuum et dicentem: 
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27,7 Adfer mihi de venatione tua, et fac cibos ut comedam, 
et benedicam tibi coram Domino, antequam moriar. 
Přines mi ze svého lovu a nadělej pokrmů, abych pojedl, 
a pak ti před Pánem požehnám, dříve než umřu. 
Adfers mihi venationem et fac mihi cibos ut manducavero, 
et benedicat te anima mea ante Dominum, priusquam moriar. 
 

27,8 Nunc ergo, fili mi, adquiesce consiliis meis 
Nyní tedy, můj synu, jednej podle mé rady. 
Nunc ergo, fili, audi me sicut ego tibi praecipio 
 

27,9 et pergens ad gregem adfer mihi duos haedos optimos, 
ut faciam ex eis escas patri tuo, quibus libenter vescitur; 
Jdi k stádu a přines mi dvě z nejlepších kůzlat, 
ať nadělám z nich tvému otci pokrmů, které on rád. 
et vade/curre/perge ad oves/gregem et accipe/sume mihi inde duos haedos bonos et 

teneros, 
et faciam eos/illos escas patri tuo, sicut amat; 

27,1
0 

quas cum intuleris, et comederit, benedicat tibi, priusquam moriatur. 
Když mu je přineseš a on se nají, ať ti požehná, dříve než umře.“ 
et inferes patri tuo et manducabit, et benedicat te pater tuus ante mortem. 
 
Jakub nejednal správně, tím méně jeho matka; oba také za to později nesli trest. 
Jakubovi bylo dlouho pobývat u Lábana, který jej rovněž obelstíval, 
Matce bylo dlouho žít odloučeně od svého milovaného syna. 
Vědouc o Jakubově vyvolení neměla užívat nedovolených prostředků, 
nýbrž měla ponechat prozřetelnosti Boží, kterými cestami Jakub dojde zaslíbení 

Božího. 
 

27,1
1 

Cui ille respondit: Nosti quod Esau frater meus homo pilosus sit, et ego lenis; 
On jí (však) odpověděl: „Víš, že můj bratr Ezau je člověk chlupatý a já hladký; 
Dixit autem Jacob ad Rebeccam matrem suam: Ecce, Esau frater meus vir pilosus est, 
ego vero sum vir lenis/levis/laevis; 
 

27,1
2 

si attrectaverit me pater meus, et senserit, 
timeo ne putet me sibi voluisse illudere, 
et inducam super me maledictionem pro benedictione. 
sáhne-li si na mne můj otec a pozná (mne), 
bojím se, aby se nedomníval, že jsem si z něho chtěl ztropit posměch, 
a abych na sebe neuvedl zlořečení místo požehnání.“ 
timeo ne forte palpet/compalpet me pater meus, et ero ante eum / et inveniar in 

conspectu ejus 
sicut/tamquam contemptor, et adducam/acquiram super me maledictionem et non 

benedictionem. 
  

27,1
3 

Ad quem mater: In me sit, ait, ista maledictio, fili mi; 
tantum audi vocem meam, et pergens adfer quae dixi. 
Matka mu řekla: „Na mě buď to zlořečení, můj synu; 
jen poslechni mou radu, jdi a přines, co jsem řekla.“ 
Dixit autem ei mater ejus: Super me sit maledictio tua, fili; 
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tantum obaudi vocem meam et vade et adfer mihi quae dixi. 
 
Rebeka měla za to, že ji nemůže stihnout kletba, když urychlí, 
co bylo jí a Jakubovi od Boha předpověděno (srov. 1M 25,23). 
 

27,1
4 

Abiit, et attulit, deditque matri. Paravit illa cibos, sicut velle noverat patrem 
illius. 

Odešel (tedy), přinesl a dal to matce, která připravila pokrmy tak, jak věděla, že jeho 
otec rád. 

Et perrexit Jacob et accepit et adtulit eos matri suae, et fecit illos mater ejus/ipsius 
aepulas, 

sicut amabat/desiderabat pater ejus. 
 

27,1
5 

Et vestibus Esau valde bonis, quas apud se habebat domi, induit eum; 
Potom oblékla mu nejlepší šaty Ezauovy, které měla doma, 
Et accepit/sumpsit Rebecca vestimenta/vestes Esau filii sui senioris bona quae erant 

apud illam in domo, 
 et induit Jacob filio suo juniori (et vestivit eas Jacob filium suum juniorem), 
 

27,1
6 

pelliculasque haedorum circumdedit manibus, et colli nuda protexit. 
kozelčími kožkami obložila mu ruce a zakryla holou část hrdla, 
et pelliculas haedorum circudedit super brachia ejus (imposuit super manus ejus et 

humeros), 
et super nudam cervicem ejus. 
 

27,1
7 

Deditque pulmentum et panes, quos coxerat, tradidit. 
dala mu pokrm a chleby, které byla upekla. 
Et dedict/obtendidit aepulas/cibos/escas et panes quos fecerat in manus/manibus Jacob 

filii sui. 
  

27,1
8 

Quibus illatis, dixit: Pater mi. At ille respondit: Audio. Quis es tu, fili mi? 
Když to přinesl (otci), pravil: „Můj otče.“ On odpověděl: „Slyším. Kdo jsi, můj synu?“ 
Et intulit patri suo et dixit autem ad patrem suum: Pater. Et ille dixit: Ecce sum ego. 
Et dixit Isaac: Quis es tu, fili? 

27,1
9 

Dixitque Jacob: Ego sum primogenitus tuus Esau: feci sicut praecepisti mihi; 
surge, sede, et comede de venatione mea, ut benedicat mihi anima tua. 
I řekl Jakub: „Já jsem tvůj prvorozenec Ezau; učinil jsem, co jsi mi přikázal; 
vstaň, posaď se a pojez z mého lovu, abys mi požehnal.“ 
Ex dixit Jacob patri suo: Ego sum Esau primogenitus tuus: feci sicut locutus es mihi; 
(ex)surge, sede et manduca de venatione mea, pater, ut ibi benedicat me anima tua. 
 
Obřad má 5 částí: prosbu (19), představení jménem (24), pokrm (25), políbení (26) a 

požehnání (27-29). 
 

27,2
0 

Rursumque Isaac ad filium suum: Quomodo, inquit, tam cito invenire potuisti, 
fili mi? 

Qui respondit: Voluntas Dei fuit ut cito occurreret mihi quod volebam. 
Tu pravil opět Izák svému synu: „Jak jsi mohl tak brzy něco ulovit, můj synu?“ 
Odpověděl: „Byla to vůle Boží, že se mi tak brzy naskytlo, co jsem chtěl.“ 
Dixit autem Isaac filio suo: Quid hoc est quod tam cito invenisti, fili? 
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Qui dixit Jacob: Quod tradidit Dominus Deus tuus ante me. 
(Quoniam dedit ea Dominus Deus tuus in conspectu meo / in manus meas.) 
 

27,2
1 

Dixitque Isaac: Accede huc ad me, ut tangam te, fili mi, 
et probem utrum tu sis filius meus Esau, an non. 
I řekl Izák: „Přistup sem ke mně, ať se tě dotknu, můj synu, 
a zkusím, jsi-li ty můj syn Ezau či nejsi.“ 
Dixit autem Isaac ad Jacob: Adproxima mihi et palpabo/pertentabo te, fili, 
si tu es Esau filius meus, aut non. 
 

27,2
2 

Accessit ille ad patrem et palpato eo, dixit Isaac: 
Vox quidem, vox Jacob est; sed manus, manus sunt Esau. 
Přistoupil tedy k otci. Izák si na něho sáhl a řekl: 
„Hlas je sice hlas Jakubův, ale ruce jsou ruce Ezauovy.“ 
Et adproximavit autem Jacob ad Isaac patrem suum, et palpavit eum et dixit: 
Vox haec vox Jacob est, manus vero manus Esau sunt. 
 

27,2
3 

Et non cognovit eum, quia pilosae manus similitudinem majoris expresserant. 
Benedicens ergo illi 

A nepoznal ho, poněvadž chlupaté ruce způsobily, že se podobal staršímu. Chtěje mu 
tedy požehnat 

Et non cognovit eum, erant enim manus… 
Zde končí srovnání s textem starého latinského překladu (Vetus Latina) z doby před 

Vulgátou. 
 

27,2
4 

Ait: Tu es filius meus Esau? Respondit: Ego sum. 
pravil: „Jsi ty můj syn Ezau?“ On odpověděl: „Jsem.“ 
 

27,2
5 

At ille: Adfer mihi, inquit, cibos de venatione tua, fili mi, ut benedicat tibi anima 
mea. 

Quos cum oblatos comedisset, obtulit ei etiam vinum; quo hausto, 
Tu řekl Izák: „Podej mi pokrmy ze svého lovu, můj synu, abych ti požehnal.“ 
Když Izák z podaného pojedl, předložil mu Jakub také víno. Když se Izák napil, 
 

27,2
6 

dixit ad eum: Accede ad me, et da mihi osculum, fili mi. 
Pravil mu: „Přistup ke mně a dej mi políbení, můj synu.“ 
 

27,2
7 

Accessit et osculatus est eum. 
Statimque, ut sensit vestimentorum illius fragrantiam, benedicens illi ait: 
Ecce, odor filii mei sicut odor agri pleni, cui benedixit Dominus. 
Přistoupil a políbil ho. 
Tu jakmile ucítil vůni jeho roucha žehnaje mu pravil: 
„Hle, vůně mého syna je jak vůně úrodného pole, jemuž Pán žehná. 
 

27,2
8 

Det tibi Deus de rore caeli et de pinguedine terrae, abundantiam frumenti et vini; 
Dávej ti Bůh z nebeské rosy a z tučnosti země hojnost obilí a vína. 
 

27,2
9 

et serviant tibi populi, et adorent te tribus: 
esto dominus fratrum tuorum, et incurventur ante te filii matris tuae. 
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Qui maledixerit tibi sit ille maledictus, et qui benedixerit tibi benedictionibus 
repleatur. 

Ať ti slouží národy a kmeny ať se tobě klaní. 
Buď pánem svých bratří a synové tvé matky ať se ti koří! 
Kdo tebe prokleje, sám bude proklet, a kdo tobě bude žehnat, sám bude požehnán.“ 
 
Požehnání zahrnuje vláhu a hojnou úrodu obilí a vína, vazalství okolních kmenů 

(nadvláda nad Moábem 
 a Edómem přišla v davidovském období – 2S 8,14) a rodinnou svrchovanost mezi 

bratry. 
 

27,3
0 

Vix Isaac sermonem impleverat, et, egresso Jacob foras, venit Esau, 
Sotvaže Izák dokončil řeč a Jakub vyšel ven, přišel Ezau 
 

27,3
1 

coctosque de venatione cibos intulit patri dicens: 
Surge, pater mi, et comede de venatione filii tui, ut benedicat mihi anima tua. 
a přinesl vařené pokrmy z lovu otci řka: 
„Vstaň, můj otče, a jez z lovu svého syna, abys mi požehnal.“ 
 

27,3
2 

Dixitque illi Isaac: Quis enim es tu? Qui respondit: Ego sum filius tuus 
primogenitus Esau. 

I řekl mu Izák: „Kdo jsi ty?“ Odpověděl: „Jsem tvůj prvorozený syn Ezau.“ 
 

27,3
3 

Expavit Isaac stupore vehementi, et, ultra quam credi potest, admirans ait: 
Quis igitur ille est, qui dudum captam venationem attulit mihi, 
et comedi ex omnibus, priusquam tu venires? 
Benedixitque ei, et erit benedictus. 
Tu se Izák lekl a hrozně se vyděsil, nevýslovně se divil a řekl: 
„Kdo je tedy ten, který před chvílí ulovil zvěř, přinesl mi ji 
a jedl jsem ze všeho dříve, než jsi ty přišel? 
Požehnal jsem mu a zůstane požehnaným.“ 
 

27,3
4 

Auditis Esau sermonibus patris, irrugiit clamore magno, et consternatus ait: 
Benedic etiam et mihi, pater mi! 
Uslyšev Ezau otcovy řeči zařval velikým křikem a zděšen jsa pravil: 
„Požehnej také mně, můj otče!“ 
 

27,3
5 

Qui ait: Venit germanus tuus fraudulenter, et accepit benedictionem tuam. 
On odvětil: „Tvůj bratr lstivě přišel a vzal ti požehnání.“ 
 

27,3
6 

At ille subjunxit: Juste vocatum est nomen ejus Jacob; supplantavit enim me en 
altera vice: 

primogenita mea ante tulit, et nunc secundo surripuit benedictionem meam. 
Rursumque ad patrem: Nunquid non reservasti, ait, et mihi benedictionem? 
(Ezau) doložil: „Právem bylo nazváno jeho jméno Jakub, neboť hle, podruhé mě 

obelstil; 
nejprve mi odňal prvorozenská práva a nyní zase uchvátil moje požehnání.“ 
Opět pak pravil otci: „Zachoval jsi také mně požehnání?“ 
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27,3
7 

Respondit Isaac: Dominum tuum illum constitui, et omnes fratres ejus servituti 
illius subjugavi: 

frumento et vino stabilivi eum et tibi post haec, fili mi, ultra quid faciam? 
Izák odpověděl: „Tvým pánem jsem ho ustanovil a všechny jeho bratry jsem podrobil 

jeho službě; 
obilím a vínem jsem ho trvale opatřil, co tedy tobě, můj synu, po tom všem mohl bych 

ještě učinit?“ 
 

27,3
8 

Cui Esau: Num unam, inquit, tantum benedictionem habes, pater? 
Mihi quoque obsecro ut benedicas. 
Cumque hejulatu magno fleret, 
„Otče,“ pravil Ezau, „máš jen jedno požehnání? 
Prosím, abys požehnal též mně!“ (Izák mlčel.) 
Když pak hlasitě vzlykal, 
 

27,3
9 

motus Isaac dixit ad eum: In pinguedine terrae et in rore caeli desuper erit 
benectio tua. 

tu Izák byl dojat a pravil mu: „ V tuku země a v rose nebes shora bude tvé požehnání. 
 
Ecce, procul a pinguedine terrae erit habitatio tua et procul a rore caeli desuper. 
(H: Věru daleko od tučné půdy bude tvé sídlo a daleko od nebeské rosy shora 

padající.) 
Logičtější je varianta podle hebrejského textu (H) 
Výše uvedený text tohoto verše se nachází ve Vulgátě (V). 
 

27,4
0 

Vives in gladio, et fratri tuo servies; 
tempusque veniet, cum excutias et solvas jugum ejus de cervicibus tuis. 
Bude tě živit meč, avšak svému bratru budeš sloužit. 
Přijde však čas, kdy jeho jho setřeseš a svrhneš se své šíje.“ (srov. 2Kr 8,20-22) 
 

27,4
1 

Oderat ergo semper Esau Jacob pro benedictione qua benedixerat ei pater, 
dixitque in corde suo: 

Venient dies luctus patris mei, et occidam Jacob fratrem meum. 
Měl tedy Ezau Jakuba stále v nenávisti pro požehnání, které mu byl otec udělil, a 

pravil si: 
„Až pominou dni smutku za mého otce, pak zabiju svého bratra Jakuba.“ 
 

27,4
2 

Nuntiata sunt haec Rebeccae; quae mittens et vocans Jacob filium suum dixit ad 
eum: 

Ecce, Esau frater tuus minatur ut occidat te. 
Rebeka, když jí to bylo oznámeno, dala zavolat svého syna Jakuba a pravila mu: 
„Hle, tvůj bratr Ezau hrozí, že tě zabije. 
 

27,4
3 

Nunc ergo, fili mi, audi vocem meam et consurgens fuge ad Laban, fratrem meum 
in Haran; 

Proto, můj synu, poslechni nyní mou radu, vstaň a uteč k mému bratru Lábanovi do 
Chárranu. 

 
27,4
4 

habitabisque cum eo dies paucos, donec requiescat furor fratris tui, 
Zůstaneš u něho nějaký čas, až se utiší hněv tvého bratra, 
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27,4
5 

et cesset indignatio ejus, obliviscaturque eorum quae fecisti in eum; 
postea mittam et adducam te inde huc. 
Cur utroque orbabor filio in uno die? 
až přestane jeho zlost a zapomene, co jsi mu učinil; 
potom pro tebe pošlu a dám tě odtamtud přivést sem; 
proč bych jednoho dne měla být zbavena obou synů?“ 
 

27,4
6 

Dixitque Rebecca ad Isaac: Taedet me vitae meae propter filias Heth; 
si acceperit Jacob uxorem de stirpe hujus terrae, nolo vivere. 
Řekla také Rebeka Izákovi: „Mrzí mne život pro dcery chetejské; 
vezme-li si Jakub ženu z národa této země, pak nechci žít.“ 
 

  
28,1 Vocavit itaque Isaac Jacob, et benedixit eum, praecepitque ei dicens: 

Noli accipere conjugem de genere Chanaan; 
Zavolal tedy Izák Jakuba, požehnal mu a přikázal mu řka: 
„Neber si manželku z rodu Kenaánců, 
 

28,2 sed vade, et proficiscere in Mesopotamiam Syriae, ad domum Bathuel patris 
matris tuae, 

et accipe tibi inde uxorem de filiabus Laban avunculi tui. 
nýbrž vydej se na cestu a jdi do Syrské Mezopotámie, do domu Betúela, otce tvé 

matky, 
a přiveď si odtud manželku, jednu z dcer Lábana, tvého ujce. 
 
do Mezopotámie = do Aramského Dvojříčí (Aram Naharajim = Aram dvou řek), 
jiný název Aramovo Pole (Paddan-Aram ), tak se nazývá hlavně oblast kolem 

Chárranu 
Městem Náchorovým byl Chárran v severozápadní Mezopotámii. 
Nejde o město Nachur, doložené v mimobiblických textech. 
 
ujec = matčin bratr (na rozdíl od strýce, který je bratrem otcovým) 
 
 

28,3 Deus autem omnipotens benedicat tibi, 
et crescere te faciat atque multiplicet, ut sis in turbas populorum, 
Bůh pak všemohoucí ti žehnej, 
uděl ti vzrůstu a rozmnož tě v zástupy národů. 
 
Zde se myslí společenství (hebr. qáhál, řec. synagógé, lat. ecclesia), srov. 2M 16,3; 4M 

15,15 aj. 
Jakub se stane vlastním praotcem Izraele. 
 

28,4 et det tibi benedictiones Abrahae et semini tuo post te, 
ut possideas terram peregrinationis tuae, quam pollicitus est avo tuo. 
Dej požehnání Abrahamova tobě i potomstvu tvému po tobě, 
abys obdržel v majetek zemi, ve které jsi hostem a kterou slíbil tvému dědu.“ 
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28,5 Cumque dimisisset eum Isaac, profectus venit in Mesopotamiam Syriae ad 
Laban, 

filium Bathuel syri fratrem Rebeccae matris suae. 
Když ho tak Izák propustil, vydal se na cestu a přišel do Syrské Mezopotámie 

k Lábanovi, 
synu Betúela Syrského, bratru Rebeky, své matky. 
 

28,6 Videns autem Esau quod benedixisset pater suus Jacob, 
et misisset eum in Mesopotamiam Syriae, ut inde uxorem duceret, 
et quod post benedictionem praecepisset ei dicens: Non accipies uxorem de 

filiabus Chanaan, 
Ezau pak viděl, že jeho otec dal požehnání Jakubovi, 
že ho poslal do Syrské Mezopotámie, aby si přivedl odtamtud manželku, 
že mu po požehnání přikázal: Nevezmeš si manželku z dcer kenaánských 
 

28,7 quodque oboediens Jacob parentibus suis isset in Syriam; 
a že Jakub uposlechl své rodiče a odešel do Sýrie, 
 

28,8 probans quoque quod non libenter adspiceret filias Chanaan pater suus, 
shledav též, že jeho otec nerad vidí dcery kenaánské, 
 

28,9 ivit ad Ismaëlem et duxit uxorem, absque iis quas prius habebat, Maheleth, 
filiam Ismaël filii Abraham sororem Nabaioth. 
šel k Izmaelovi a vzal si za manželku mimo ty, které již měl, Machalatu, 
dceru Izmaela, syna Abrahamova, sestru Nebajótovu. 
 
Machalat = Taneční rej 
Nebajót = Vyvýšená místa nebo Místa, kde se daří 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. Svatý prorok a patriarcha Jakub 
(1M 28,10-36,43) 
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12.1 Jakub odchází z Beeršeby do Chárranu v Mezopotámii. Vidění nebeského 
schodiště. 

Bůh potvrzuje Jakubovi smlouvu, kterou uzavřel s Abrahamem a Izákem. 
(1M 28,10-22) 

 
1. Jakub na naléhání své matky Rebeky tajně opustil Beeršebu a vydal na cestu do  Chárranu 
v Mezopotámii. Poněvadž Ezau nenašel Jakuba v Hebronu ani v Beeršebě, se zuřivým vztekem 
se pustil do jeho pronásledování, od něhož brzy upustil, protože Bůh ochraňoval Jakuba 
zvláštním způsobem před krvežíznivou pomstou jeho bratra Ezaua a nedopustil, aby Jakub 
upadl do jeho rukou. 
 
2. Podle některých zpráv o několik hodin poté, co Jakub přijal požehnání prvorozených, Izák 
zemřel v Rebečině a Jakubově přítomnosti v Beeršebě v r. 3404 po stvoření světa ve věku 120 
let. Oba jej oplakali s velkým zármutkem a Jakub převezl jeho tělo do Hebronu a pohřbil je 
v jeskyni Machpela, kde už byli uloženi Abraham a Sára. Chůva Debora oznámila otcovu smrt 
Ezauovi; takže i tento zlořečený syn se zúčastnil pohřbu, při němž předstíral zármutek a pláč. 
Po Izákově smrti se jeho syn Jakub stal ve věku 60 let patriarchou lidu Božího. Jakmile Jakub 
pohřbil svého otce, aniž by vyčkal do konce doby smutku na naléhání své matky Rebeky tajně 
opustil Beeršebu. Avšak podle podle 1M 35,28 Izák zemřel až ve věku 180 let! * Dále některé 
zprávy uvádějí, že Ezauovo běsnění se obrátilo proti jeho matce Rebece, kterou nenáviděl, a 
rozhodl se vykonat pomstu na ní; vrátil se proto do Beeršeby a bodl ji do prsou. Rebeka 
nezemřela hned, nýbrž upadla do pomalé a mučivé agónie. V tomto svém smrtelném zápase 
plně poznala svou vinu a hřích, jehož se dopustila podvodem svého manžela Izáka ve věci 
požehnání prvorozených a podílem svého syna Jakuba na tomto podvodu, když Jakub z jejího 
návodu předstíral, že on je Ezau. V horlivosti své duše hluboce všeho litovala a prosila Boha o 
odpuštění, a takto byvše očištěna utrpením svého smrtelného zápasu, svatě zemřela ve věku 110 
let. Když chůva Debora, Rebečina služebnice a důvěrnice, našla svou paní zavražděnou, v žalu 
a slzách zemřela také, a tak odčinila svou vinu, které se dopustila tím, že stranila Ezauovi, a 
zachránila svou duši. Služebníci odvezli Rebečino tělo do Hebronu a pohřbili je v jeskyni 
Machpela, kde už byl pohřben Izák. Chůva Debora byla pohřbena pod dubem v Beeršebě. 
 
3. Když Jakub opustil Beeršebu a přišel do Chárranu v Mezopotámii, byl mrtev nejen Betúel a 
jeho manželka, ale i Betúelův nejstarší syn Lában a jeho manželka již zemřeli. Poněvadž Izák 
s Rebekou již dříve nařídili Jakubovi, aby šel do Mezopotámie a vzal si manželku z Betúelova 
a Lábanova domu, nehledal v Chárranu jen útočiště před Ezauem, nýbrž chtěl si vybrat dívku 
z jejich potomků, zvláště z dcer jiného Lábana, Rebečina synovce a syna jejího bratra Lábana. 
Ten měl dvě dcery, Leu a Ráchel. 
 
4. Mezitim se Ezau po hanebné matkovraždě navždy oddělil od svého lidu a od svých 
příbuzných, odešel z Kenaánu do severozápadní Arábie (Arabia Petraea) a usadil se v Idumeji, 
kde jeho potomci přibližně ve 13. stol. př. Kr. založili vlastní království. Později byli podmaněni 
od krále Davida. 114  Z tohoto území byli přibližně v 5. stol. př. Kr. vytlačeni na západ od 
arabských Nabatejců. V 1. stol. po Kr. zmínky o Idumejcích (Edomitech) končí. 
 
5. V r. 3384 po stvoření světa na své cestě do Chárranu v Mezopotámii se zastavil Jakub na 
jednom místě, zvaném Lúz, aby si tam přes noc odpočinul, aniž přesně věděl, kde je. Vzal jeden 
z kamenů, které tam ležely, a dal si ho pod hlavu a usnul. A ve snu spatřil schodiště, dosahující 
ze země do nebes, po němž vystupovali a sestupovali Boží andělé. A uviděl věčného Otce, 

114 2S 8,14; srov. Ž 108,10 
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stojícího nad schodištěm, který mu řekl, že je Bůh jeho děda Abrahama a jeho otce Izáka a že 
zemi, na níž leží, dá jemu a jeho potomstvu, jehož bude jako prachu země a jež se rozmůže na 
všechny světové strany a v němž budou požehnány všechny národy. Věčný Otec mu také 
zaslíbil svou ochranu a dal mu své požehnání.115 
 
6. Když se Jakub probudil ze spánku, vzal kámen, který měl pod hlavou, a na památku té 
události jej postavil jako posvátný sloup a svrchu jej polil olejem. A tomu místu, které se 
nazývalo Lúz, dal jméno Bét-el, to znamená Dům Boží. A zavázal se tam Bohu slibem, že bude-
li jej střežit na cestě, bude-li jej živit a šatit a dovede-li jej zpět do otcovského domu, stane se 
to znamením, že Pán bude jeho Bohem, jemuž odevzdá desátky, a že onen památný kámen se 
stane domem Božím.116 
7. Sv. Augustin říká, že Jakuba poslali rodiče do Mezopotámie, aby se tam oženil, 117 
Abrahamovo potomstvo mělo pocházet z Izáka a nyní výslovně z Jakuba, nikoli tedy z Ezaua. 
Cestou se dostalo od Boha Jakubovi předpovědi ve snu118, že na něm se vyplní zaslíbení dané 
Abrahamovi a Izákovi. Jakub na památku této události postavil kámen jako sloup a polil jej 
svrchu olejem, neboť jméno Kristus pochází od slova křižmo.119 
 
8. Podle rabínských výkladů Jakub odešel z Beer-ševy do Cháranu, aby si u Lábana vybral 
jednu z jeho dcer za manželku. Vajece Jaakov mi-Beer šva vajelech Charana: Jakub vyšel 
z Beer-ševy a šel do Cháranu; rabín Šelomo Jicchaki-Raši (1040-1105) se ptá: Proč klademe 
důraz na jeho odchod z Beer-ševy, jako by nestačilo napsat jen to, že Jakub šel do Cháranu? A 
odpovídá: Odejde-li spravedlivý člověk z nějakého místa, zanechává jeho odchod trvalou 
mezeru a místo, kde dříve žil, ztrácí jeho odchodem na své velikosti a slávě. Při své cestě do 
Cháranu Jakub přišel na jedno místo, které bylo na rozhraní Svaté země a okolních zemí. Byl 
již soumrak, a tak se rozhodl, že tam přespí. Usnul a ve spánku měl zvláštní sen: na zemi stál 
žebřík, jehož vrchol dosahoval k nebesům a po něm sestupoval a vystupovali andělé. Nad 
žebříkem stál Bůh a žehnal Jákobovi, že zemi, na níž právě leží, dá jeho potomkům, kterých 
bude mnoho a kteří se stanou požehnáním pro celý lidský rod. Andělé vystupující po žebříku 
k nebesům byli andělé, kteří doprovázeli Jakuba v jeho vlasti a nyní splnili své poslání a vraceli 
se do nebe. Andělé sestupující po žebříku s nebes byli andělé, kteří měli Jákoba doprovázet a 
chránit mimo jeho vlast, mimo Erec Jisrael. Jakub, který se vydal na cestu z vlasti, potřeboval 
útěchu a posilu. Ten sen ukazuje spojení mezi nebem a zemí. Číselná hodnota slova sulam 
(žebřík) je stejná jako číselná hodnota slova Sinaj, neboť jako žebřík spojoval Boha s Jákobem, 
tak hora Sínaj spojovala Boha a hebrejský lid. Po procitnutí Jakob nazval to místo Bét El (Dům 
Boží) a zde se zavázal Bohu slibem. Výrazy lechem leechol (chléb k jídlu) a beged lilboš (šat 
k odívání) zdůrazňují, že chléb není určen jen k jídlu a šaty jen k odívání ve válečné době, kdy 
se za chléb získávají šaty a za šaty a látky chléb a jiné potraviny. Tak Jakub žádal od Boha mír 
jako základní podmínku a záruku života jak synů Izraele, tak všech národů světa. 2M 28,20-21: 
Jakub nepochyboval o tom, že se Boží zaslíbení splní, avšak obával se, že jím spáchaný hřích 
by mohl vést k jejich zrušení, (hebr. im = jestliže znamená odkaz na budoucnost: „jestliže se 
toto stane“, takže nevyjadřuje nutně pochybnost,) neboť podle učenců v tomto světě neexistuje 
neodvolatelné Boží zaslíbení, dané spravedlivému. Bude-li Bůh se mnou: tj. bude-li mým 
Bohem a Bohem mých potomků (srov. 1M 17,7; 2M 15,41); Bude-li mne Bůh střežit na cestě: 
Bůh měl ušetřit Jakub zbloudění, nespravedlivých skutků a opuštění víry; Dá-li mi chléb k jídlu 
a šat k odívání: Bůh měl dát Jakubovi skromný život; Navrátím-li se v pokoji: Bůh měl přivést 

115 1M 28,10-15 
116 1M 28,16-22 
117 Srov. 1M 28,1-5 
118 Srov. 1M 28,10-22 
119 De civ. Dei 16,38a 
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Jákoba zpět v pokoji vnějším i vnitřním. Jakub získal své požehnání spletitou cestou – 
s použitím lsti, a proto přešel Jordán jen se svou holí. Chtěl se vyvarovat pomluvy, a Josef 
donášel jejich pomluvu svému otci (1M 37,2). To vedlo k prodeji Josefa do otroctví a nakonec 
k odchodu Izraele do Egypta. Chtěl, aby se nedožil incestu, ale jeho rodina poznala vztah 
Rubena a Bilhy a pak Judy a Támar. Chtěl žít v míru a vyhnout se krveprolití, a přesto došlo 
k tragédii kvůli Šechemovi, k níž přispěli Šimon a Levi. Ani modloslužby nebyl ušetřen, 
protože Ráchel vnesla bůžky (terafim) svého otce do Jakubova domu  a později Jákob musel 
žádat svou rodinu a všechny, kdo byli s ním, aby cizí bůžky, kteří byli mezi nimi, odstranili (1M 
35,2). 
 
 
 
 
 
  

Liber Genesis XXVIII,10-22 
První kniha Mojžíšova 28,10-22 

 
28,1
0 

Igitur egressus Jacob de Bersabee pergebat Haran. 
Vyšed tedy Jakub z Beeršeby ubíral se do Chárranu. 
 

28,1
1 

Cumque venisset ad quendam locum, et vellet in eo requiescere post solis 
occubitum, 

tulit de lapidibus qui jacebant, et supponens capiti suo dormivit in eodem loco. 
Když přišel na jedno místo a chtěl na něm po západu slunce přenocovat, 
vzal jeden z kamenů, které tam ležely, položil si jej pod hlavu a spal na tom místě. 
 
Smysl textu je spíše takový, že Jakub si spíše postavil kámen v hlavách než položil 

pod hlavu. 
28,1
2 

Viditque in somnis scalam stantem super terram et cacumen illius tangens 
caelum, 

angelos quoque Dei ascendentes et descendentes per aem, 
Tu viděl ve snách žebřík stojící na zemi, jehož vrch se dotýkal nebes; 
andělé Boží vystupovali a sestupovali po něm; 
 
Žebřík byl spíše schodištěm, připomínajícím stupňovitý mezopotámský zikkurat, 
spojující nebe se zemí jako axis mundi. Bůh stál na vrcholu tohoto schodiště. 
 

28,1
3 

et Dominum innixum scalae dicentem sibi: 
Ego sum Dominus Deus Abraham patris tui et Deus Isaac: 
terram, in qua dormis, tibi dabo et semini tuo, 
a Pán stál nad žebříkem a pravil mu: 
„Já jsem Pán, Bůh tvého otce Abrahama a Bůh Izákův. 
Zemi, na které spíš, dám tobě i tvému potomstvu. 
 

28,1
4 

eritque semen tuum quasi pulvis terrae, 
dilataberis ad occidentem et orientem et septentrionem et meridiem, 
et benedicentur in te et in semine tuo cunctae tribus terrae. 
Bude pak tvé potomstvo jako prach země, 
rozložíš se na západ i na východ, na sever i na jih; 
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a požehnána budou v tobě a ve tvém potomstvu všechny národy země. 
 

28,1
5 

Et ero custos tuus quocumque perrexeris, et reducam te in terram hanc; 
nec dimittam nisi complevero universa quae dixi. 
A budu tvým strážcem, ať jdeš kam jdeš, a přivedu tě zase do této země; 
a neopustím tě, dokud nevyplním všechno, co jsem slíbil.“ 
 

28,1
6 

Cumque evigilasset Jacob de somno, ait: 
Vere Dominus est in loco isto, et ego nesciebam. 
Když Jakub ze spánku procitl, pravil: 
„Vpravdě Pán je na tomto místě a já jsem nevěděl.“ 
 

28,1
7 

Pavensque, Quam terribilis est, inquit, locus iste: 
non est hic aliud nisi domus Dei et porta caeli. 
Pln úžasu pokračoval: „Jak úctyhodné je toto místo! 
Není tu nic jiného než dům Boží a brána nebeská!“ 
 

28,1
8 

Surgens ergo Jacob mane tulit lapidem, quem supposuerat capiti suo, 
et erexit in titulum fundens oleum desuper. 
Ráno pak vstav vzal kámen, který byl měl pod hlavou, 
vztyčil jej na památku  a polil na vrchu olejem. 
 

28,1
9 

Appellavitque nomen urbis Bethel, quae prius Luza vocabatur. 
A nazval město, jež se dříve nazývalo Lúz, jménem Bétel. 
Lúz = Mandloň (srov. 1M 28,19; 35,6; 48,3; Joz 16,2; 18,13; Sd 1,23) 
Bét-el = Dům Boží 
 

28,2
0 

Vovit etiam votum dicens: Si fuerit Deus mecum et custodierit me in via, per 
quam ego ambulo, 

et dederit mihi panem ad vescendum et vestimentum ad induendum, 
Zavázal se také slibem a řekl: „Bude-li Bůh se mnou, bude-li mne chrániti na cestě, 

kterou se beru, 
dá-li mi chléb, abych měl co jísti, a roucho, abych se měl čím odívati, 
 

28,2
1 

reversusque fuero prospere ad domum patris mei, erit mihi Dominus in Deum, 
a vrátím-li se v pokoji do domu svého otce, pak bude Pán mým Bohem 
 

28,2
2 

et lapis iste, quem erexi in titulum, vocabitur domus Dei; 
cunctorumque, quae dederis mihi, decimas offeram tibi. 
a tento kámen, který jsem vztyčil na památku, se bude nazývat Dům Boží; 
a ze všeho, co mi dáš, budu ti obětovat desátky.“ 
 
Bůh slibuje hojné potomstvo, darování země a svou ochranu, Jakub skládá slib 

věrnosti Bohu. 
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12.2 Jakub přichází do domu svého strýce Lábana ke svému bratranci, jenž se jmenoval 
rovněž Lában 
(1M 29,1-14) 

 
Jakub pokračoval v cestě a téhož roku 3384 po stvoření světa přišel do Chárranu v Mezopotámii. 
Tehdy mu bylo 60 let. Na poli spatřil studnu, u níž odpočívala tři stáda ovcí. Ta studna byla 
přikrytá velkým kamenem, který pastýři stád odvalovali, když napájeli ovce, a pak zase vraceli 
na místo, aby studna zůstala přikrytá. Jakub se s nimi dal do řeči a ptal se jich, zda znají Lábana, 
syna Náchorova. Když mu přisvědčili, právě přišla jeho dcera Ráchel se stádem ovcí svého otce. 
Jakub odvalil kámen a napojil Lábanovo stádo a oznámil, kdo je. Podle některých zpráv 
Lábanova rodina v té době již věděla o tom, že Ezau zavraždil Rebeku, od jednoho z Izákových 
služebníků, který přišel z Kenaánu. Ráchel o tom řekla Jakubovi, který v hlubokém pohnutí 
zaplakal a Ráchel políbil. Ráchel pak pospíchala ke svému otci, aby mu pověděla o Jakubově 
příchodu. Ten přiběhl, přivítal Jakuba, objal ho a políbil a zavedl do svého domu. Jakub mu 
pověděl o účelu své cesty, o tom, že prchá před pomstou svého bratra Ezaua. Lában ho přijal 
do svého domu jako váženého hosta a Jakub u něho zůstal a pomáhal v jeho hospodářství.120 
 
 
 
 
 
 
 
  

Liber Genesis XXIX,1-14 
První kniha Mojžíšova 29,1-14 

 
29,1 Profectus ergo Jacob venit in terram orientalem. 

Kráčeje pak dále Jakub přišel do východní země. 
 

29,2 Et vidit puteum in agro, tres quoque greges ovium accubantes juxta eum; 
nam ex illo adaquabantur pecora, 
et os ejus grandi lapide claudebatur. 
Tam spatřil na poli studnu a tři stáda ovcí u ní; 
neboť býval z ní napájen dobytek, 
a její otvor byl uzavřen velikým kamenem. 
 

29,3 Morisque erat ut, cunctis ovibus congregatis devolverent lapidem, 
et, refectis gregibus, rursum super os putei ponerent. 
Byl pak obyčej, že (teprv) když se sešly všechny ovce, odvalovali kámen; 
a když se stáda napojila, opět jej kladli na otvor studny. 
 

29,4 Dixitque ad pastores: Fratres, unde estis? Qui responderunt: De Haran. 
Tu pravil (Jakub) pastýřům: „Bratří, odkud jste?“ Odpověděli: „Z Chárranu.“ 
 

29,5 Quos interrogans, Nunquid, ait, nostis Laban filium Nachor? Dixerunt: Novimus. 
(Jakub) se jich otázal:  „Znáte Lábana, syna Náchorova?“ Řekli: „Známe.“ 
 

120 1M 29,1-14 
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29,6 Sanusne est? Inquit. Valet, inquiunt: 
et ecce Rachel filia ejus venit cum grege suo. 
(Zeptal se jich:) „Má se dobře?“ 
Oni na to: „Dobře; však tady jeho dcera Ráchel přichází se svým stádem.“ 
 

29,7 Dixitque Jacob: Adhuc multum diei superest, nec est tempus ut reducantur ad 
caulas greges; 

date ante potum ovibus, et sic eas ad pastum reducite. 
I řekl Jakub: „Ještě se den nenachýlil a není (ještě) čas, hnát stáda do ohrad; 
nejprv tedy napojte ovce a pak žeňte je zase na pastvu.“ 
 

29,8 Qui responderunt: Non possumus, donec omnia pecora congregentur, 
et amoveamus lapidem de ore putei, ut adaquemus greges. 
Oni odpověděli: „Nemůžeme, dokud nebudou sehnán všechen dobytek 
a dokud neodvalíme kámen od otvoru studny, abychom stáda napojili.“ 
 

29,9 Adhuc loquebantur, et ecce Rachel veniebat cum ovibus patris sui, nam gregem 
ipsa pascebat. 

Když ještě mluvili, hle, Ráchel přicházela s ovcemi svého otce, pásla totiž stádo ona. 
 

29,1
0 

Quam cum vidisset Jacob, et sciret consobrinam suam ovesque Laban avunculi 
sui, 

amovit lapidem quo puteus claudebatur, 
Když ji Jakub byl spatřil, věda, že je jeho sestřenicí a ovce že jsou majetkem jeho ujce 

Lábana, 
odvalil kámen, kterým byla studna uzavřena, 
 
Studnu odkrývají všichni společně (v. 8), ale Jakub odvalí kámen sám, aby napojil 

Rácheliny ovce. 
Jeho rady neodpovídají místním zvykům (srov. 2M 2,13-14). U studny Bůh požehnal 

Hagaře (1M 16,14; 
 21,19), Rebece (1M 24,11.20) i Samařance (J 4,5-26). 
 

29,1
1 

et, adaquato grege, osculatus est eam, et elevata voce flevit, 
a napojil stádo, políbil ji a hlasitě plakal 
 

29,1
2 

et indicavit ei quod frater esset patris sui et filius Rebeccae; 
at illa festinans nuntiavit patri suo. 
a oznámil jí, že je bratrem jejího otce a synem Rebečiným. 
Ona pak rychle to oznámila svému otci. 
 
Slovo bratr znamená v semitském chápání každého příbuzného v pobočné řadě. 
Proto se Jakub nazývá bratrem Lábanovým, ačkoli je vlastně synem jeho sestry (jeho 

synovcem) 
nebo dokonce synem jeho tety (jeho bratrancem). 
 

29,1
3 

Qui, cum audisset venisse Jacob filium sororis suae, 
cucurrit obviam ei; complexusque eum, et in oscula ruens duxit in domum suam. 
Auditis autem causis itineris, 
Ten, když uslyšel, že přišel Jakub, syn jeho sestry, 
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běžel mu vstříc, objal ho, líbal a vedl domů. 
Uslyšev o příčinách jeho cesty 
 

29,1
4 

respondit: Os meum es et caro mea. 
pravil mu: „Ty jsi má kost a mé maso.“ 
 
Nebo: Jsi přece z mé krve! 

 
 
 
 
 
 
 
 

12.3 Jakub si bere za manželky Lábanovy dcery Leu a Ráchel 
(1M 29,15-30) 

 
1. Lában měl dvě dcery: starší Leu a mladší Ráchel. Lea nebyla příliš hezká, ale měla něžné a 
laskavé oči. Ráchel měla velice pěknou tvář, nádhernou postavu a vznešené chování. Po měsíci 
smutku za Rebeku Lában se zeptal Jakuba, jakou by chtěl mzdu za svou službu, a Jakub si 
vyžádal za sedm let služby ruku jeho dcery Ráchel, do níž se zamiloval. Lában s tím souhlasil 
a po sedmi letech vystrojil svatbu, avšak místo mladší Ráchel dal Jakubovi za manželku starší 
Leu.121 
 
2. V noci, když Jakub byl ve svatebním pokoji, Lában k němu uvedl místo mladší Ráchel svou 
starší dceru Leu. Když Jakub ráno s velkým překvapením poznal, že strávil noc s Leou, přesto 
ji přijal za svou manželku, aby ji nezlehčil v očích ostatních. V těch dnech bylo manželství 
uzavřeno ve chvíli, kdy se novomanželé jeden druhému odevzdali ve svatebním pokoji. Vyčítal 
to pak Lábanovi, který mu opáčil, že není u nich zvykem, aby se mladší vdávala před starší, a 
že mu po uplynutí svatebního týdne dá za manželku také Ráchel, bude-li za ni sloužit u něho 
ještě dalších sedm let. Jakub s tím souhlasil, vzal si také Ráchel, kterou miloval víc než Leu, a 
sloužil pak u Lábana dalších sedm let.122 Tehdy bylo Jakubovi 67 let. Někteří říkají, že napřed 
si vzal obě dcery, když mu bylo 60 let, a pak teprve za ně za obě sloužil u Lábana celkem 14 
let. 
 
3. Sv. Augustin uvádí, že božské Písmo pak vypravuje, jak došlo k tomu, že měl čtyři ženy, ze 
kterých zplodil dvanáct synů a jednu dceru,123 ačkoli žádnou z nich nepožádal nedovoleným 
způsobem. Přišel si pro jednu, mladší Ráchel, ale místo té jedné mu byla podstrčena druhá, 
starší Lea, a nezapudil ji, aby nebyla vystavena posměchu. Neplodná Ráchel mu dala svou 
služebnici Bilhu, aby z ní dostala děti; v tom ji následovala Lea, ačkoli byla matkou, protože 
toužila po četnějších dětech, a dala mu svou služebnici Zilpu. Jakub tedy užil více žen jedině 
z povinnosti zplodit potomstvo při zachování manželského práva. Prostřednictvím svého syna 
Josefa, kterého jeho bratři ze závisti prodali, se dostal do Egypta, když předtím Josef tam byl 
odveden a povýšen.124 
 

121 1M 29,15-24 
122 1M 29,25-30 
123 Srov. 1M 29,1-30,24 
124 De civ. Dei, 16,38b 
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Liber Genesis XXIX,15-30 
První kniha Mojžíšova 29,15-30 

 
29,1
5 

Et, postquam impleti sunt dies mensis unius, dixit ei: 
Num, quia frater meus es, gratis servies mihi? 
dic quid mercedis accipias. 
Když minul měsíc, pravil mu: 
„Budeš mi snad proto, že jsi mým bratrem, sloužit zadarmo? 
Řekni mi, jakou mzdu žádáš?“ 
 

29,1
6 

Habebat vero duas filias: nomen majoris Lia, minor vero appellabatur Rachel; 
Měl pak dvě dcery; jméno starší bylo Lea, mladší pak slula Ráchel. 
 

29,1
7 

sed Lia lippis erat oculis, Rachel decora facie et venusto adspectu. 
Lea byla krhavých očí, Ráchel však krásných lící a ztepilé postavy. 
 
Nebo: Lea měla slabé oči 
Lea = Kráva (akkadsky lú, arab. laatu); Ráchel = Ovce 
Leiny oči jsou označeny slovem r-k-k, tzn. že jsou mdlé, krhavé (astheneis) či 

mokvavé (lippi). 
Někteří vykladači říkají, že Lea měla oči krásné, ale Ráchel byla celá krásná; srov. 

Héra boópis. 
 

29,1
8 

Quam diligens Jacob ait: Serviam tibi pro Rachel filia tua minore septem annis. 
Tuto Jakub miloval. I řekl: „Budu ti sloužit za Ráchel, tvou mladší dceru, sedm 

roků.“ 
 

29,1
9 

Respondit Laban: Melius est ut tibi eam dem quam alteri viro; mane apud me. 
Lában odpověděl: „Bude lépe, dám-li ji tobě, než jinému muži; zůstaň u mne.“ 
 

29,2
0 

Servivit ergo Jacob pro Rachel septem annis; 
et videbantur illi pauci dies prae amoris magnitudine. 
Sloužil tedy Jakub za Ráchel sedm let, 
ale zdálo se mu to jako něco málo dní; tak velice ji miloval. 
 

29,2
1 

Dixitque ad Laban: Da mihi uxorem meam, quia jam tempus impletus est, ut 
ingrediar ad illam. 

Načež řekl Lábanovi: „Dej mi mou ženu, nadešel již čas, abych k ní vešel.“ 
 

29,2
2 

Qui, vocatis multis amicorum turbis ad convivium, fecit nuptias. 
Lában sezvav veliké množství přátel vystrojil svatbu. 
 

29,2
3 

Et vespere Liam filiam suam introduxit ad eum 
Večer pak uvedl k němu svou dceru Leu 
 

29,2
4 

dans ancillam filiae Zelpham nomine. 
Ad quam cum ex more Jacob fuisset ingressus, facto mane, vidit Liam: 
a dal jí služebnou, jménem Zelfu. 
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Jakub k ní podle obyčeje vešel, ráno však uzřel, že to byla Lea. 
 

29,2
5 

et dixit ad socerum suum: Quid est quod facere voluisti? 
Nonne pro Rachel servivi tibi? quare imposuisti mihi? 
Tu řekl svému tchánu: „Co jsi mi to chtěl učinit? 
Nesloužil jsem ti za Ráchel? Proč jsi mne oklamal?“ 
 

29,2
6 

Respondit Laban: Non est in loco nostro consuetudinis, ut minores ante 
tradamus ad nuptias. 

Lában odpověděl: „V našem kraji není obyčej vdávat napřed mladší. 
 

29,2
7 

Imple hebdomadam dierum hujus copulae, et hanc quoque dabo tibi pro opere 
quo serviturus es mihi septem annnis aliis. 
Dokonči tento svatební týden, a já ti dám také tuto za službu, 
kterou konat mi budeš jiných sedm roků.“ 
 
Jako Izák neviděl ve své slepotě, tak Jakub neviděl ve tmě ložnice; 
jako Izák toužil po lahůdce, tak Jakub toužil po krásné ženě. 
Jakub se dříve sám zmocnil práv prvorozeného, 
nyní musel ustoupit zákonu prvorozenství, kdy nejprve je třeba provdat starší dceru. 
 

29,2
8 

Adquievit placito et, hebdomada transacta, Rachel duxit uxorem, 
Jakub svolil, a když minul týden, pojal za manželku Ráchel, 
 

29,2
9 

cui pater servam Balam tradiderat. 
které dal otec služebnou Balu. 
 

29,3
0 

Tandemque potitus optatis nuptiis amorem sequentis priori praetulit, 
serviens apud eum septem annis aliis. 
Tak dočkav se konečně svatby, po které toužil, miloval druhou manželku více než 

první, 
a sloužil u něho jiných sedm let. 
 
Zákon Mojžíšův později zakázal vzít si za ženy dvě rodné sestry (srov. 3M 18,18). 
 

 
 

 
 
 

12.4 Jakubovi synové, narození v Chárranu 
(1M 29,31-30,24) 

 
1. Poněvadž Jakub miloval více Ráchel než Leu, Bůh dopustil, že Lea otěhotněla, zatímco 
Ráchel zůstala neplodná.125 A stalo se, že když Jakubovi bylo 60 let, Lea porodila svého prvního 
syna a dala mu jméno Rúben, to je Hle-syn, protože řekla126: „Pán viděl mé pokoření, nyní mě 

125 Srov. 1M 29,31 
126 1M 29,32 
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už bude můj muž milovat.“ I další synové se narodili v Chárranu.127 Neplodná Ráchel žárlila 
na svou sestru a dala Jakubovi svou služebnici Bilhu, z níž se narodil syn Dan. Následujícího 
roku, když Jakubovi bylo 61 let, Bilha mu porodila syna Neftalího. Následujícího roku, když 
Jakubovi bylo 62 let, Lea mu porodila syna Šimona. O další rok později, když Jakubovi bylo 
63 let, Lea mu porodila syna Léviho. Následujícího roku, když Jakubovi bylo 64 let, Lea mu 
porodila syna Judu. Po tomto porodu Lea přestala po nějaký čas rodit. 
 
2. Když Lea poznala, že přestala rodit, dala Jakubovi svou služebnici Zilpu, a když Jakubovi 
bylo 65 let, porodila mu syna Gáda. Následujícího roku, když Jakubovi bylo 66 let, porodila 
mu syna Ašera. Lea se pak modlila k Bohu, aby obnovil její plodnost, a Bůh vyslyšel její 
modlitby, a když Jakubovi bylo 67 let, porodila mu syna Isachara. Následujícího roku, když 
Jakubovi bylo 68 let, mu porodila syna Zabulóna. A dalšího roku, když Jakubovi bylo 69 let, 
mu porodila ještě dceru Dínu. 
 
3. Bůh se rozpomněl na Ráchel, vyslyšel její modlitby a dal jí plodnost. Ráchel porodila 
následujícího roku 3414 po stvoření světa, když Jakubovi bylo 70 let, syna Josefa. 
 
 
 
 
  

Liber Genesis XXIX,31 – XXX,24 
První kniha Mojžíšova 29,31-30,24 

 
29,3
1 

Videns autem Dominus quod despiceret Liam, aperuit vulvam ejus, sorore sterili 
permanente. 

Když Pán viděl, že Leou pohrdá, otevřel její lůno, kdežto (její) sestra (Ráchel) zůstala 
neplodnou. 

 
29,3
2 

Quae conceptum genuit filium, vocavitque nomen ejus Ruben dicens: 
Vidit Dominus humilitatem meam: nunc amabit me vir meus. 
Lea tedy počala, porodila syna a dala mu jméno Rúben, řkouc: 
„Pán shlédl na mé ponížení; teď už mě bude můj muž milovat.“ 
 
Rúben = Hle syn nebo Vizte syna nebo též Syn shlédnutí (Božího); ra´a beónji = viděl 

mou tíseň 
 

29,3
3 

Rursumque concepit et peperit filium, et ait: 
Quoniam audivit me Dominus haberi contemptui, dedit etiam istum mihi; 
vocavitque nomen ejus Simeon. 
Opět počavši porodila (druhého) syna řkouc: 
„Pán slyšel, že mnou bylo pohrdáno, proto mi dal také tohoto.“ 
A nazvala ho Šimon. 
 
Šimon či Simeon = hebr. Šimeón = Vyslyš (Bůh); šama´= slyšel 
 

29,3
4 

Concepitque tertio, et genuit alium filium, dixitque: 
Nunc quoque copulabitur mihi maritus meus, eo quod pepererim ei tres filios; 

127 1M 29,33-30,24 
                                                



 308 

et idcirco appellavit nomen ejus Levi. 
Potřetí počavši porodila jiného syna řkouc: 
„Teď přilne také ke mně můj manžel, když jsem mu porodila tři syny.“ 
A proto ho nazvala Lévi. 
Lévi = Přidružený, Připojený; jillave = přikloní se 
 

29,3
5 

Quarto concepit, et peperit filium, et ait: Modo confitebor Domino; 
et ob hoc vocavit eum Judam. Cessavitque parere. 
Když počtvrté počala a porodila syna, pravila: „Nyní budu Pánu vzdávat chválu.“ 
A proto ho nazvala Juda. Poté přestala rodit. 
 
Juda = hebr. Jehuda = Chválící; Ten, kdo vzdává chválu; ´ode = vzdám chválu 
 

  
30,1 Cernens autem Rachel quod infecunda esset invidit sorori suae, 

et ait marito suo: Da mihi liberos, alioquin moriar. 
Ráchel vidouc, že je neplodná, záviděla své sestře 
a pravila svému manželu: „Dej mi děti, nedáš-li, umřu.“ 
 

30,2 Cui iratus respondit Jacob: 
Num pro Deo ego sum, qui privavit te fructu ventris tui? 
Jakub rozhněvav se na ni odpověděl: 
„Jsem já Bůh? Ten ti odpírá plod života.“ 
 

30,3 At illa: Habeo, inquit, famulam Balam; 
 ingredere ad illam, ut pariat super genua mea, et habeam ex illa filios. 
Tu ona pravila: „Mám služebnou Balu; 
vejdi k ní, aby rodila na můj klín, ať se mi (tak) dostane z ní synů.“ 
 
Bala = hebr. Bilha = Úlek, Vyděšení čili Polekaná, Vyděšená (arab. baliha = 

bezstarostná, lehkovážná) 
 

30,4 Deditque illi Balam in conjugium. 
Dala mu tedy Balu v manželství; 
 

30,5 Quae, ingresso ad se viro, concepit et peperit filium. 
ta, když byl k ní muž vešel, počala a porodila syna. 
 

30,6 Dixitque Rachel: Judicavit mihi Dominus et exaudivit vocem meam dans mihi 
filium; 

et idcirco appellavit nomen ejus Dan. 
Tu řekla Ráchel: „Pán (usoudil), že se mne ujme, a vyslyšel (také) můj hlas dav mi 

syna;“ 
a proto nazvala ho Dan. 
 
Dan = Soudce; dananni = zjednal mi spravedlnost 
 

30,7 Rursumque Bala concipiens peperit alterum,   
Počala pak Bala opět a porodila druhého syna. 
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30,8 pro quo ait Rachel: Comparavit me Deus com sorore mea, et invalui; 
vocavitque eum Nephthali. 
Tu pravila Ráchel: „Pán mne postavil na roveň s mojí sestrou, ano já jsem (ji) 

předčila.“ 
A nazvala ho Neftalí. 
 
Neftalí = Vybojovaný; Mé bojování (zápasení, zápolení); niftali = bojovala jsem 
 

30,9 Sentiens Lia quod parere desisset, Zelpham ancillam suam marito tradidit. 
Lea vidouc, že přestala roditi, dala svému manželu Zelfu, svou služebnou. 
 
Zelfa = hebr. Zilpa = Pohrdaná, (Ta) nízkých úst 
 

30,1
0 

Qua post conceptum edente filium, 
Když tato počala a porodila syna, 

30,1
1 

dixit: Feliciter. Et idcirco vocavit nomen ejus Gad. 
pravila Lea: „Štěstí.“ A proto ho nazvala Gád. 
 
Gád = Štěstí, Zdar 
 

30,1
2 

Peperit quoque Zelpha alterum. 
Když porodila Zelfa druhého syna, 
 

30,1
3 

Dixitque Lia: Hoc pro beatitudine mea; beatam quippe me dicent mulieres; 
propterea appellavit eum Aser. 
řekla Lea: „To je pro mé blaho; neboť blahoslavit mne budou ženy.“ 
A proto ho pojmenovala Ašer. 
 
Ašer = Blažený; ´ošeri = mé blaho, ´iššeruni = budou mi blahopřát 
 

30,1
4 

Egressus autem Ruben tempore messis triticeae, in agrum 
repperit mandragoras, quas matri Liae detulit. 
Dixitque Rachel: Da mihi partem de mandragoris filii tui. 
Rúben vyšed (jednou) v době pšeničné žně do polí, 
nalezl laskavec a přinesl jej své matce Leji. 
Tu pravila Ráchel: „Dej mi část laskavce svého syna.“ 
 
laskavec = jde o pokřín (Mandragora officinalis), lilkovitou rostlinu, 
o jejímž kořenu ve tvaru dětské postavičky se věřilo, že působí plodnost, Ráchel však 

nepomohl 
 

30,1
5 

Illa respondit: Parumne tibi videtur, quod praeripueris maritum mihi, 
nisi etiam mandragoras filii mei tuleris. 
Ait Rachel: Dormiat tecum hac nocte pro mandragoris filii tui. 
Ona odpověděla: „Zdá se ti být málo, že jsi mi přebrala manžela, 
že chceš nyní i laskavec mého syna (mi) vzít?“ 
Ráchel řekla: „Ať za laskavec tvého syna s tebou této noci (Jakub) spí!“ 
 

30,1
6 

Redeuntique ad vesperam Jacob de agro egressa est in occursum ejus Lia et, 
Ad me, inquit, intrabis, quia mercede conduxi te pro mandragoris filii mei. 
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Dormivitque cum ea nocte illa. 
Když se Jakub kvečeru navracoval s polí, vyšla mu Lea vstříc a pravila: 
„Ke mně musíš vejít; najala jsem si tě za cenu laskavce svého syna.“ 
Spal tedy této noci s ní. 
 

30,1
7 

Et exaudivit Deus preces ejus, concepitque et peperit filium quintum, 
Vyslyšel pak Bůh její prosby, takže počala a porodila pátého syna. 
 

30,1
8 

Et ait: Dedit Deus mercedem mihi, quia dedi ancillam meam viro meo. 
Appellavitque nomen ejus Issachar. 
Tu řekla: „Bůh mě odměnil za to, že jsem dal muži svou služebnou.“ 
A nazvala ho Issachar. 
 
Issachar = hebr. Jissachar (ješ sachar = za odměnu) = Najatý za mzdu; sakar = najatý, 

mzda 
 

30,1
9 

Rursum Lia concipiens peperit sextum filium 
Když Lea opět počala a porodila šestého syna, 
 

30,2
0 

et ait: Dotavit me Deus dote bona: etiam hac vice mecum erit maritus meus, 
eo quod genuerim ei sex filios: Et idcirco appellavit nomen ejus Zabulon. 
pravila: „Bůh mě obdařil výbornou výbavou; můj muž bude zase zůstávat se mnou, 
vždyť jsem mu porodila šest synů.“ Proto mu dala jméno Zabulón. 
 
Zabulón = h. Zevulun (jizbelen iší = bude zůstávat u mě) = Zůstávající; jizbeleni = 

budou mě mít v úctě 
 

30,2
1 

Post quem peperit filiam nomine Dinam. 
Po něm porodila dceru, jménem Dínu. 
 
Dína = Souzená, Pomstěná; snad jde o odpověď na jméno Dan, jež nesl Ráchelin syn z 

Baly 
 

30,2
2 

Recordatus quoque Dominus Rachelis exaudivit eam et aperuit vulvam ejus. 
Pán rozpomněl se též na Ráchel, vyslyšel ji a otevřel její lůno. 
 
Bůh se rozpomenul na Sáru, zde je sloveso pakad, ale v případě rozpomenutí na Ráchel 
sloveso zachar. Má se za to, že Ráchel byla od přírody neplodná. Jakub vzplanul proti 
Ráchel hněvem (30,2) 
a podle Onkelova překladu zvolal: Jsem snad na místě Boha? Nikoli mě, nýbrž Boha 
máš prosit 
(o potomka). Stejně promluvil pak Josef (Jsem snad na místě Boha), avšak svými slovy 
odmítl trestat, zatímco Jakub svými slovy odmítl pomoci a neujal se Ráchel. 
 

30,2
3 

Quae concepit et peperit filium dicens: Abstulit Deus opprobrium meum; 
Počavši a porodivši syna, pravila: „Bůh mne zbavil mé hanby.“ 
 

30,2
4 

et vocavit nomen ejus Joseph dicens: Addat mihi Dominus filium alterum. 
Nazvala ho Josef, řkouc: „Přidej mi Pán jiného syna.“ 
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Josef = dvojí význam jména: Odnímá (Pán), tj. neplodnost; Přidej (Pán), tj. potomka; 
´asaf = odňatý, josef = přidá 
 

 
 
 
 
 
 
 

12.5 Ačkoli Jakub touží vrátit se do Kenaánu, 
slouží Lábanovi ještě dalších šest let 

(1M 30,25-31,16) 
 

1. V r. 3418 po stvoření světa, když malému Josefovi byly čtyři roky, Jakub řekl svému tchánu 
Lábanovi, aby jej propustil do jeho země. 128  Avšak Lában, jenž byl lakotný, lichvářský, 
kořistnický a nepoctivý, mu odpověděl, že zjistil, jak mu Bůh žehná během jeho služby, a proto 
si přeje, aby mu nadále sloužil, a nabídl mu zvýšenou odměnu.129 Jakub však trval na svém, 
neboť chtěl konečně pracovat pro svou rodinu.130 Když Jakub viděl, že jeho tchán nechce 
upustit od svého sobeckého názoru, usoudil, že ještě nepřišla ta pravá chvíle, aby od něho odešel 
se svou rodinou a se svým majetkem, neboť jeho odchod by mohl způsobit velkou nepříjemnost 
z tchánovy strany, a proto se uvolil zůstat dál ve službě, dokud mu Bůh neukáže ten správný 
okamžik jeho odchodu; zároveň Lábanovi navrhl, že jako mzdu si vezme všechna načernalá 
jehňata a strakatá kůzlata.131 Ovce bývají zpravidla bílé a jen výjimečně jsou tmavé nebo 
strakaté. Naproti tomu kozy bývají zpravidla tmavé a jen málokdy jsou strakaté. Jakub nabídl 
Lábanovi smlouvu, podle které ovce a kozy běžné barvy budou majetkem Lábanovým, kdežto 
ovce a kozy výjimečné barvy budou jeho mzdou (verš 32). * Jakub uzavřel s Lábanem smlouvu, 
která pro něho byla zdánlivě nevýhodná: žádal, aby přírůstek v ovčích a kozích stádech byl 
rozdělován tak, aby strakatá a skvrnitá mláďata připadla jemu a ostatní Lábanovi, který s tím 
souhlasil. Ale Jakub byl mistrem chovatelství, a když se zvířata při páření dívala na oloupané 
pruty, ve stádech se rodilo mnoho strakatých a skvrnitých mláďat. Z Jakuba se stal boháč tím, 
že odhaloval lavan (hebrejský výraz pro bílý a zároveň pro strýcovo jméno) pod kůrou prutů. 
 
2. Lában s tím souhlasil, sám vyřadil ze stáda všechno strakaté a svěřil to svým synům. Mezi 
sebou a Jakubem ustanovil tři dny cesty a Jakub pásl dál ostatní jeho jednobarevné ovce a 
kozy.132 Lában doufal, že jednobarevná zvířata, ať celá bílá nebo celá černá, budou mít zase 
jednobarevná mláďata; kromě toho strakatých bylo méně než jednobarevných; proto Lábana 
tato dohoda s Jakubem velice potěšila a přistoupil na ni. Avšak Bůh, v jehož prozřetelnost Jakub 
skládal všechnu svou naději, mu poradil ve snu, jak by to měl udělat, aby  byl větší počet 
strakatých mláďat než jednobarevných. Jakub se tak velice vzmohl, že mu záviděla celá 
Lábanova rodina. A třebaže Lában desetkrát změnil podmínky a Jakub s tím pokaždé souhlasil, 
přesto vždycky lepší a početnější část Lábanových stád přešla do Jakubova vlastnictví.133 Jakub 
kladl pruty jen v létě, kdy se běhá silnější brav, ale na podzim, kdy se teprve běhá slabší, pruty 

128 1M 30,25-26 
129 1M 30,27-28 
130 1M 30,29-30 
131 1M 30,31-33 
132 1M 30,34-36 
133 1M 30,37-43 
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nekladl. Tak se stalo, že silná mláďata byla strakatá a připadla Jakubovi, kdežto slabá mláďata 
byla jednobarevná a připadla Lábanovi (verš 42). 
 
3. Když tedy Jakub tak velice zbohatl a závistiví Lábanovi synové začali proti němu mluvit a 
také Lában už se k němu nechoval jako dřív,134 rozhodl se odejít, když se mu v noci zjevil věčný 
Otec v podobě nejsvětějšího Ananiáše a potvrdil jeho rozhodnutí.135 Dal si zavolat Ráchel a 
Leu, když byl na poli u stáda, se vším se jim svěřil, a ony s ním souhlasily a vykonaly přípravy 
na cestu.136 Jakub sloužil Lábanovi celkem 14 let za obě jeho dcery a ještě dalších 6 let za 
vlastní stáda.137 
 
 
  

Liber Genesis XXX,25 – XXXI,16 
První kniha Mojžíšova 30,25-31,16 

 
30,2
5 

Nato autem Joseph, dixit Jacob socero suo: 
Dimitte me ut revertar in patriam et ad terram meam. 
Když se Josef narodil, pravil Jakub svému tchánu: 
„Propusť mě, abych se vrátil do svého domova a do své země. 
 

30,2
6 

Da mihi uxores et liberos meos, pro quibus servivi tibi, ut abeam; 
tu nosti servitutem qua servivi tibi. 
Vydej mi ženy i mé děti, za které jsem ti sloužil, abych mohl odejít; 
vždyť víš, jakou službu jsem ti prokázal.“ 
 

30,2
7 

Ait illi Laban: Inveniam gratiam in conspectu tuo: 
experimento didici quia benedixerit mihi Deus propter te. 
Lában mu řekl: „Kéž najdu milost před tebou! 
Poznávám ze zkušenosti, že mi Bůh pro tebe žehná. 
 

30,2
8 

Constitue mercedem tuam, quam dem tibi. 
Urči si (tedy) mzdu, kterou ti budu dávat.“ 
 

30,2
9 

At ille respondit: Tu nosti quomodo servierim tibi et quanta in manibus meis 
fuerit possessio tua. 

On však odpověděl: „Víš, jak jsem ti sloužil a jak vzrostl tvůj majetek v mých rukách. 
 

30,3
0 

Modicum habuisti antequam venirem ad te, et nunc dives effectus es, 
benedixitque tibi Dominus ad introitum meum. 
Justum est igitur ut aliquando provideam etiam domui meae. 
Málo jsi měl, než jsem k tobě přišel, a nyní jsi boháč; 
Pán ti žehnal od mého příchodu. 
Sluší se však, abych jednou také se postaral o svou rodinu.“ 
 

134 1M 31,1-2 
135 1M 31,3 
136 1M 31,4-16 
137 Srov. 1M 31,38a.41a 
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30,3
1 

Dixitque Laban: Quid tibi dabo? 
At ille ait: Nihil volo; sed, si feceris quod postulo, iterum pascam et custodiam 

pecora tua. 
Lában pravil: „Co ti dám?“   
On nato: „Nechci nic; učiníš-li však, o co žádám, budu opět pást a hlídat tvá stáda. 
 

30,3
2 

Gyra omnes greges tuos, et separa cunctas oves varias et sparso vellere; 
et quodcumque furvum et maculosum variumque fuerit, tam in ovibus quam in 

capris, 
erit merces mea. 
Projdi dokola všechna svá stáda a odděl všechny ovce, které mají strakatou a 

kropenatou vlnu, 
a cokoli bude načernalého (mezi ovcemi) a skvrnitého a strakatého jak mezi ovcemi, 

tak mezi kozami, 
to bude má mzda. 
  

30,3
3 

Respondebitque mihi cras justitia mea quando placiti tempus advenerit coram 
te; 

et omnia quae non fuerint varia et maculosa et furva, tam in ovibus quam in 
capris, 

furti me arguent. 
I ukáže se od zítřka moje poctivost. Když nadejde doba, kterou uznáš za vhodnou, 
ať všechno, co nebude strakatého a skvrnitého, jak mezi ovcemi, tak mezi kozami, 
a načernalého (mezi ovcemi), mne usvědčí, že jsem kradl.“ 
 

30,3
4 

Dixitque Laban: Gratum habeo quod petis. 
I řekl Lában: „Vděčně přijímám, co žádáš.“ 
 

30,3
5 

Et separavit in die illa capras et oves et hircos et arietes varios atque maculosos; 
cunctum autem gregem unicolorem, id est albi et nigri velleris, tradidit in manu 

filiorum suorum. 
A oddělil toho dne kozy i ovce, kozly i berany, strakaté a skvrnité; 
všechno pak, co bylo ve stádě jednobarevné, to je bílé nebo černé srsti, odevzdal do 

rukou svých synů. 
 

30,3
6 

Et posuit spatium itineris trium dierum inter se et generum, qui pascebat 
reliquos greges ejus. 

A ustanovil vzdálenost tří dnů cesty mezi sebou a zetěm, který pásl ostatní jeho stáda. 
 

30,3
7 

Tollens ergo Jacob virgas populeas virides et amygdalinas et ex platanis ex parte 
decorticavit eas; 

detractisque corticibus, in his quae spoliata fuerant, candor apparuit; 
illa vero, quae integra fuerant, viridia permanserunt; 
atque in hunc modum color effectus est varius. 
Tu nabral Jakub zelených topolových prutů, jakož i mandloňových a platanových a 

částečně je oloupal; 
kde byly oloupány, ukázala se bílá barva; 
neoloupaná místa zůstala zelená. 
Tak nabyly různých barev. 
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30,3
8 

Posuitque eas in canalibus, ubi effundebatur aqua, 
ut, cum venissent greges ad bibendum, 
ante oculos haberent virgas, et in adspectu earum conciperent. 
Pak je položil do koryt, kam se lila voda, 
aby, když se budou chodit stáda napájet, 
hleděla na ty pruty a stávala se březími. 
 

30,3
9 

Factumque est ut in ipso calore coitus oves intuerentur virgas, 
et parerent maculosa et varia et diverso colore respersa. 
A stalo se, že když se ovce běhaly, hleděly na ty pruty 
a rodily jehňata skvrnitá a strakatá a různobarevná. 
 

30,4
0 

Divisitque gregem Jacob, et posuit virgas in canalibus ante oculos arietum; 
erant autem alba et nigra quaeque Laban, cetera vero Jacob, 
separatis inter se gregibus. 
A rozdělil Jakub stádo a kladl pruty do koryt před oči beranů; 
všechno bílé nebo černé bylo Lábanovo, ostatní však Jakubovo. 
Stáda pak byla od sebe odloučena. 

30,4
1 

Igitur, quando primo tempore ascendebantur oves, 
ponebat Jacob virgas in canalibus aquarum ante oculos arietum et ovium, 
ut in earum contemplatione conciperent: 
Když tedy nastala doba prvního pojímání, 
kladl Jakub do vodních koryt pruty před zraky beranů a ovcí, 
aby při pohledu na ně stávaly se březími. 
 

30,4
2 

quando vero serotina admissura erat et conceptus extremus, non ponebat eas. 
Factaque sunt ea quae erant serotina Laban; et quae primi temporis Jacob. 
Když však nastalo pozdní připouštění a poslední oplodňování, nekladl je. 
Tak se stalo, že pozdní jehňata připadala Lábanovi, raná však Jakubovi. 
 

30,4
3 

Ditatusque est homo ultra modum, et habuit greges multos, ancillas et servos, 
camelos et asinos. 

Zbohatnul pak ten muž neobyčejně; měl četná stáda, služebnice i služebníky, 
velbloudy i osly. 

 
  
31,1 Postquam autem audivit verba filiorum Laban dicentium: 

Tulit Jacob omnia quae fuerunt patris nostri, et de illius facultate ditatus factus 
est inclitus; 

Tu však uslyšel slova synů Lábanových, kteří pravili: 
„Jakub pobral všechno, co bylo našeho otce, a zbohatnuv z jeho majetku stal se 

slavným.“ 
 

31,2 animadvertit quoque faciem Laban, quod non esset erga se sicut heri et 
nudiustertius, 

Pozoroval též, že Lábanova tvář k němu není, jak bývala včera a předevčírem. 
 

31,3 maxime dicente sibi Domino: 
Revertere in terram patrum tuorum et ad generationem tuam, eroque tecum; 
Proto tedy, hlavně však proto, že mu Pán pravil: 
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„Navrať se do země svých otců a ke svému příbuzenstvu, já budu s tebou,“ 
 

31,4 misit et vocavit Rachel et Liam in agrum, ubi pascebat greges, 
poslal pro Ráchel a Leu, dal je zavolat na pole, kde pásl stáda, 
 

31,5 dixitque eis: Video faciem patris vestri quod non sit erga me sicut heri et 
nudiustertius. 

Deus autem patris mei fuit mecum, 
a řekl jim: „Vidím, že tvář vašeho otce ke mně není, jaká býval. 
Avšak Bůh mého otce byl se mnou. 
 

31,6 et ipsae nostis quod viribus meis servierim patri vestro. 
Víte samy, že jsem ze všech svých sil sloužil vašemu otci. 
 

31,7 Sed et pater vester circumvenit me, et mutavit mercedem meam decem vicibus; 
et tamen non dimisit eum Deus ut noceret mihi. 
Ale váš otec mne oklamal a desetkrát změnil mou mzdu: 
Bůh však nedopustil, aby mi uškodil. 
 

31,8 Si quando dixit: Variae erunt mercedes tuae, pariebant omnes oves varios fetus: 
quando vero e contrario ait: Alba quaeque accipies pro mercede, omnes greges 

alba pepererunt. 
Když řekl: Strakaté bude tvojí mzdou, všechny ovce rodily strakatá jehňata. 
Naproti tomu když řekl: Všechna bílá mláďata dostaneš za mzdu, všechna stáda rodila 

mláďata bílá. 
 

31,9 Tulitque Deus substantiam patris vestri et dedit mihi. 
Tak vzal Bůh majetek vašeho otce a mně jej dal. 
 

31,1
0 

Postquam enim conceptus ovium tempus advenerat levavi oculos meos, et vidi in 
somnis 

 ascendentes mares super feminas, varios et maculosos et diversorum colorum. 
Neboť když nadešel čas, v němž se ovce stávají březími, pozvedl jsem svých očí a 

viděl jsem ve snách, 
že samci, kteří vstupují mezi samice, jsou strakatí a skvrnití a různobarevní. 

31,1
1 

Dixitque angelus Dei ad me in somnis: Jacob! Et ego respondi: Adsum. 
I pravil mi anděl Boží ve snu: „Jakube!“ A já jsem odpověděl: „Tu jsem.“ 
 

31,1
2 

Qui ait: Leva oculos tuos, et vide 
universos masculos ascendentes super feminas, varios, maculosos atque 

respersos. 
Vidi enim omnia quae fecit tibi Laban. 
On pravil: „Rozhlédni se a viz, 
že všichni samci, kteří vstupují mezi samice, jsou strakatí, skvrnití a různobarevní. 
Viděl jsem všechno, co ti Lában učinil. 
 

31,1
3 

Ego sum Deus Bethel, ubi unxisti lapidem et votum vovisti mihi. 
Nunc ergo surge, et egredere de terra hac revertens in terram nativitatis tuae. 
Já jsem Bůh Bételu, kde jsi pomazal památný kámen a kde ses mi zavázal slibem. 
Nyní tedy vstaň, vyjdi z této země a navrať se do země, kde ses narodil.“ 
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31,1
4 

Responderuntque Rachel et Lia: 
Nunquid habemus residui quidquam in facultatibus et hereditate domus patris 

nostri? 
Tu odpověděly Ráchel a Lea: 
„Zbývá nám ještě nějaký podíl nebo dědictví v domě našeho otce? 
 

31,1
5 

Nonne quasi alienas reputavit nos et vendidit, comeditque pretium nostrum? 
Což s námi nezacházel jako s cizinkami? Prodál nás, a co za nás utržil, projedl. 
 

31,1
6 

Sed Deus tulit opes patris nostri, et eas tradidit nobis ac filiis nostris; 
unde omnia, quae praecepit tibi Deus, fac. 
Avšak Bůh vzal majetek našeho otce a dal jej nám a našim synům; 
proto všechno, cokoli ti Bůh přikazuje, učiň.“ 
 

 
 
 
 

12.6 Jakubův návrat do Kenaánu 
(1M 31,17-55) 

 
1. V r. 3424 po stvoření světa, Jakub jednoho dne, když mu bylo 80 let a Lábanovi sloužil 20 
let, vstal velice časně, posadil své ženy a děti na velbloudy a odešel do Kenaánu, země svých 
otců, a vzal s sebou i své služebníky i svůj dobytek a všechno, co získal v Chárranu, aniž by o 
tom něco řekl svému tchánovi, neboť se obával, že by jej zadržel. Jakub využil té okolnosti, že 
Lában odešel za účelem stříhání ovcí.138 Také Ráchel využila této příležitosti k tomu, že ukradla 
otcovy zlaté klenoty veliké ceny, umělecky ztvárněné, které potají vzala s sebou (verš 19). 
Lában to zjistil o tři dny později, vzal s sebou muže svého domu a vydal se s nimi stíhat Jakuba 
a podařilo se mu dostihnout jej blízko kenaánských hranic.v gileádských horách.139 V noci se 
Lábanovi zjevil ve snu Bůh a napomenul ho, aby s Jakubem mluvil jen v dobrém.140 
 
2. Když Lában Jakuba dostihl, rozbil stan na téže hoře a vyčítal svému zeťovi, že uprchl tajně 
jako zloděj a nedopřál mu vyprovodit jej s hudbou a políbit jeho dcery a vnuky a že mu ukradl 
jeho klenoty.141 Jakub mu odpověděl, že se bál, aby mu neodňal své dcery násilím, a že může 
všechno prohledat, a u koho najde své klenoty, ten nezůstane naživu, protože Jakub nevěděl o 
tom, že je Ráchel ukradla.142 Lában pak hledal v Jakubově stanu, jakož i ve stanu Leině i ve 
stanu obou služebnic, ale nic nenašel. Když vešel do stanu Ráchelina, ani tam nic nenašel, 
protože Ráchel klenoty ukryla pod velbloudí sedlo a posadila se na ně, a tak unikla odhalení.143 
Avšak později svého hříchu litovala a svému otci jeho klenoty potají vrátila. 
 
3. Jakub se pak rozhněval a vyčítal Lábanovi jeho zacházení, ačkoli mu dobře a poctivě sloužil 
po celých dvacet let, z toho čtrnáct let za obě jeho dcery a šest let za jeho brav, ačkoli mu Lában 

138 1M 31,17-20 
139 1M 31,21-23 
140 1M 31,24 
141 1M 31,25-30 
142 1M 31,31-32 
143 1M 31,33-35 

                                                



 317 

desetkrát umenšil jeho mzdu.144 Tím uklidnil Lábanovu zlost a na Lábanův návrh spolu uzavřeli 
smlouvu, že jsou navzájem vyrovnáni, že Jakub nepropustí Lábanovy dcery a nevezme si jiné 
ženy a že navzájem proti sobě nepřekročí hranici, označenou posvátným sloupem (macevou či 
massebou) a kamenným náspem. Jakub pak připravil hostinu, ale ještě předtím přinesl oběť 
chleba a vína jakožto kněz podle řádu Melchisedechova. Když v míru pojedli, přenocovali na 
té hoře. Za časného jitra Lában políbil své dcery a vnuky, požehnal jim, objal Jakuba a vrátil se 
domů do Chárranu.145 
 
 
 
 
  

Liber Genesis XXXI,17-55 
První kniha Mojžíšova 31,17-55 

 
31,1
7 

Surrexit itaque Jacob et, impositis liberis ac conjugibus suis super camelos, 
abiit. 

Jakub tedy vstal a vysadiv děti i ženy na velbloudy, vydal se na zpáteční cestu. 
 

31,1
8 

Tulitque omnem substantiam suam et greges et quidquid in Mesopotamia 
adquisierat 

pergens ad Isaac patrem suum in terram Chanaan. 
Vzal též všechen majetek, totiž stáda a všechno, čehokoli v Mezopotámii nabyl, 
a ubíral se ke svému otci Izákovi do země Kenaánu. 
 

31,1
9 

Eo tempore ierat Laban ad tondendas oves, et Rachel furata est idola patris sui. 
Toho času Lában odešel stříhat ovce a Ráchel zatím ukradla modly svého otce. 
 
modly (hebr. teráfím), tj. domácí bůžky; kdo je vlastnil, měl nárok na dědictví; 
snad patřily do kultu předků jako římští lárové, mánové a penáti nebo slovanští 

dědkové 
 

31,2
0 

Noluitque Jacob confiteri socero suo quod fugeret. 
Jakub nechtěl svému tchánu vyjevit, že utíká. 
 

31,2
1 

Cumque abisset tam ipse quam omnia quae juris sui erant, 
et, amne transmisso, pergeret contra montem Galaad, 
Když však odešel se vším, co mu právem náleželo, 
a když se přeplavil přes Řeku a zamířil k pohoří Gileádu, 
 
Řekou se myslí Eufrat. Může jít také o nějakou řeknu v Zajordání vzhledem k velké 

vzdálenosti 
phoří Gileádu (asi 640 km), což není vzdálenost překonatelná ve třech dnech. 
Gileád nebo též Galaad = Val svědectví či Val svědek. Jde o pohoří na východní 

straně Jordánu, 
nynější Džebel Džil´ad, mezi řekami Jarmuk na severu a Moábskou vysočinou na 

jihu. 

144 1M 31,36-42 
145 1M 31,43-55 
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Ve starověku bylo hojně zalesněné. Řeka Jabbok tuto krajinu rozděluje na dvě části. 
Jiný výklad jména Gileád = Trvalé tryskání, Trvale tryskající pramen, Trvalý zřídlo 
(Scaturigo perpetua, Sprudelquell). 
 

31,2
2 

nuntiatum est Laban die tertio quod fugeret Jacob. 
tu bylo Lábanovi třetího dne oznámeno, že Jakub utíká. 
 

31,2
3 

Qui, adsumptis fratribus suis, persecutus est eum diebus septem; 
et coprehendit eum in monte Galaad. 
Lában vzav své bratry, hnal se za ním sedm dní, 
až ho dohonil na pohoří Gileádu. 
 

31,2
4 

Viditque in somnis dicentem sibi Deum: Cave ne quidquam aspere loquaris 
contra Jacob. 

Viděl však ve snu Boha, jenž mu pravil: „Střez se říci Jakubovi něco příkrého!“ 
 

31,2
5 

Jamque Jacob extenderat in monte tabernaculum. 
Cumque ille consecutus fuisset eum cum fratribus suis, 
in eodem monte Galaad fixit tentorium. 
Jakub již byl postavil stany na pohoří, 
když ho tu Lában se svými bratry dohonil 
a na témže pohoří Gileád postavil stany. 
 

31,2
6 

Et dixit ad Jacob: Quare ita egisti, ut clam me abigeres filias meas quasi 
captivas gladio? 

I řekl Jakubovi: „Proč jsi to učinil? Proč jsi bez mého vědomí odvedl mé dcery jako 
zajaté mečem? 

 
31,2
7 

Cur, ignorante me, fugere voluisti nec indicare mihi, 
ut prosequerer te cum gaudio et canticis et tympanis et citharis? 
Proč jsi chtěl bez mého vědomí utéci? Proč jsi mi to neoznámil, 
abych tě mohl vyprovodit s veselím a s písněmi, s bubny a loutnami? 
 

31,2
8 

Non es passus ut oscularer filios meos et filias: stulte operatus es, 
Nedovolil jsi mi políbit mé syny a dcery; jednal jsi nemoudře. 
 

31,2
9 

et nunc quidem valet manus mea reddere tibi malum; 
sed Deus patris vestri heri dixit mihi: Cave ne loquaris contra Jacob quidquam 

durius. 
Nyní sice mohla by má ruka ti to splatit zlým, 
ale Bůh vašeho otce mi včera pravil: Střez se říci Jakubovi něco příkrého! 
 

31,3
0 

Esto, ad tuos ire cupiebas, et desiderio erat tibi domus patris tui; cur furatus es 
deos meos? 

Buď si, chtěl jsi jít ke svým, toužil jsi po domu svého otce; proč jsi však ukradl mé 
bohy?“ 

 
31,3
1 

Respondit Jacob: Quod, inscio te, profectus sum, 
timui ne violenter auferres filias tuas. 
Jakub odpověděl: „Bez tvého vědomí jsem odešel, 
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poněvadž jsem se obával, abys mi násilně neodňal své dcery. 
 

31,3
2 

Quod autem furti me arguis, apud quemcumque inveneris deos tuos, 
necetur coram fratribus nostris. 
Scrutare quidquid tuorum apud me inveneris, et aufer. 
Haec dicens ignorabat quod Rachel furata esset idola. 
Viníš mě z krádeže? U kohokoli nalezneš své bohy, 
ten ať je před našimi bratry usmrcen. 
Hledej, a cokoli ze svých věcí u mne nalezneš, vezmi si.“ 
To mluvě nevěděl, že Ráchel ukradla modly. 
 
Lában si stěžuje na únos dcer, tajných odchod z domu a krádež bůžků; 
Jakub si pak může stěžovat na záměnu dcer a zkrácení sjednané mzdy vychytralou 

změnou podmínek. 
 

31,3
3 

Ingressus itaque Laban tabernaculum Jacob et Liae et utriusque famulae non 
invenit. 

Cumque intrasset tentorium Rachelis, 
Vstoupiv tedy Lában do stanu Jakubova, Leina a obou služebných, nic nenalezl. 
Když pak vstoupil do stanu Ráchelina, 
 

31,3
4 

illa festinans abscondit idola subter stramenta cameli et sedit desuper, 
scrutantique omne tentorium et nihil invenienti 
tu ona rychle skryla modly pod velbloudí sedlo a posadila se na ně. 
Když pak prohledal celý stan a nic nenalezl, 
 
Srov. Iz 46,1-2 

31,3
5 

ait: Ne irascatur dominus meus, quod coram te adsurgere nequeo, 
quia juxta consuetudinem feminarum nunc accidit mihi. 
Sic delusa sollicitudo quaerentis est. 
pravila: „Nechť se nehněvá můj pán, že před ním nemohu povstat; 
děje se mi právě, co se pravidelně ženám stává. 
Tak byl hledající zklamán ve svém úsilí. 
 

31,3
6 

Tumensque Jacob cum jurgio ait: 
Quam ob culpam meam et ob quod peccatum meum sic exarsisti post me, 
Tu Jakub vzplanul (hněvem) a začal činit Lábanovi výtky: 
„Pro jakou mou vinu a pro jaký můj hřích ses hnal s takovým zápalem za mnou 
 

31,3
7 

et scrutatus es omnem supellectilem meam? Quid invenisti de cuncta substantia 
domus tuae? 

Pone hic coram fratribus meis et fratribus tuis, et judicent inter me et te. 
a prohledal jsi všechny mé věci? Co jsi nalezl ze všeho majetku svého domu? 
Polož to zde před mými a tvými bratry, ať soudí mezi mnou a tebou. 
 

31,3
8 

Idcirco viginti annis fui tecum? 
Oves tuae et caprae steriles non fuerunt, arietes gregis tui non comedi; 
Proto jsem byl dvacet let u tebe? 
Tvé ovce a kozy nebyly neplodnými, berany ze tvých stád jsem nejedl; 
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31,3
9 

nec captum a bestia ostendi tibi: ego damnum omne reddebam; 
quidquid furto peribat, a me exigebas. 
co dravci uloupili, neohlásil jsem ti, já sám jsem všechnu škodu nahrazoval; 
co bylo ukradeno, po mně jsi žádal. 
 

31,4
0 

Die noctuque aestu urebar et gelu, fugiebatque somnus ab oculis meis. 
Ve dne v noci vedrem i mrazem jsem se trápil a spánek se vzdaloval mých očí. 
 

31,4
1 

Sicque per viginti annos in domo tua servivi tibi, 
quattuordecim pro filiabus, et sex pro gregibus tuis; 
immutasti quoque mercedem meam decem vicibus. 
Tak jsem ti dvacet let sloužil ve tvém domě; 
čtrnáct let za tvé dcery a šest let za tvá stáda; 
a desetkrát jsi změnil mou mzdu. 
 

31,4
2 

Nisi Deus patris mei Abraham et timor Isaac adfuisset mihi, 
forsitan modo nudum me dimisisses; 
adflictionem meam et laborem manuum mearum respexit Deus, 
et arguit te heri. 
Kdyby byl nebyl se mnou Bůh mého otce Abrahama a Strach Izákův, 
byl bys mne snad nyní propustil nahého; 
Bůh však shlédl na mé utrpení a na námahy mých rukou, 
a (proto) tě včera varoval.“ 
 
jehož ctí též Izák – nebo: Strach Izákův 
 

31,4
3 

Respondit ei Laban: Filiae meae et filii et greges tui et omnia quae cernis mea 
sunt; 

quid possum facere filiis et nepotibus meis? 
Lában mu odpověděl: „Mé dcery a (jejich) synové, tvá stáda a všechno, co vidíš, je 

mé; 
co (však) mohu učinit pro své syny a vnuky? 
 

31,4
4 

Veni ergo, et ineamus foedus, ut sit in testimonium inter me et te. 
Pojď tedy a uzavřeme smlouvu, aby byla svědectvím mezi mnou a tebou.“ 
 
+ Jakub mu řekl: „Hle, nikdo tu s námi není. Nuže, Bůh bude svědkem mezi mnou a 

tebou.“ 
31,4
5 

Tulit itaque Jacob lapidem, et erexit ilum in titulum, 
Vzal tedy Jakub kámen, vztyčil jej na památku 
 

31,4
6 

dixitque fratribus suis: Adferte lapides. 
Qui congregantes fecerunt tumulum, comederuntque super eum. 
a řekl svým bratrům: „Přineste kameny.“ 
A oni nanosili kameny a učinili z nich val, na kterém pak jedli. 
 

31,4
7 

Quem vocavit Laban tumulum testis, et Jacob, acervum testimonii: 
uterque juxta proprietatem linguae suae. 
Lában jej nazval (aramejsky) Jegar-sáhadútá, to je Val svědectví, 
a Jakub (hebrejsky) Gal-ed, to je Val svědek, každý podle povahy svého jazyka. 
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31,4
8 

Dixitque Laban: Tumulus iste erit testis inter me et te hodie, 
et idcirco appellatum est nomen ejus Galaad, id est tumulus testis. 
Lában pak řekl: „Tento val bude dnes svědkem mezi mnou a tebou.“ 
Proto mu bylo dáno jméno Gal-ed, to je Val svědek, (nebo Mispa, to je Hlídka, neboť 

Jakub řekl:). 
 

31,4
9 

Intueatur et judicet Dominus inter nos quando recesserimus a nobis. 
„Pán hleď na nás a buď soudcem mezi námi, až se rozejdeme.“ 
 

31,5
0 

Si adflixeris filias meas, et si induxeris alias uxores super eas:   
nullus sermonis nostri testis est absque Deo, qui prasens respicit. 
(Na to Lában:) „Budeš-li mé dcery utiskovat a vezmeš-li si jiné ženy vedle nich, 
byť bychom neměli žádného svědka své řeči, však Bůh je tu a vidí (to).“ 
 

31,5
1 

Dixitque rursus ad Jacob: En tumulus hic et lapis, quem erexi inter me et te, 
A pokračoval: „Hle, tento val a kámen, který jsem mezi mnou a tebou vztyčil, 
 

31,5
2 

testis erit; tumulus, inquam, iste et lapis sint in testimonium, 
si aut ego transiero illum pergens ad te, aut tu praeterieris malum mihi 

cogitans. 
bude svědkem; tento val, pravím, a kámen ať vydávají svědectví, 
že nesmím jít ani já vedle něho, táhna proti tobě, aniž ty smíš jít vedle něho, hodlaje 

mi škodit. 
 

31,5
3 

Deus Abraham et Deus Nachor judicet inter nos, Deus patris eorum. 
Bůh Abrahamův a Bůh Náchorův, Bůh jejich otce, buď naším soudcem!“ 
 

31,5
4 

Juravit ergo Jacob per timorem patris sui Isaac; 
immolatisque victimis in monte, vocavit fratres suos ut ederent panem. 
Qui, cum comedissent, manserunt ibi. 
Přísahal tedy Jakub při tom, jehož se bál jeho otec Izák, 
a podav na hoře oběti, pozval své bratry, aby jedli chleba. 
Oni jedli, zůstavše tam. 
 
Nebo: při tom, jehož ctil jeho otec Izák – nebo: při Strachu svého otce Izáka 
zůstavše tam – nebo: přenocovavše tam 
 
Lában navrhl smírnou smlouvu: uzná Jakubovo právo na ženy, děti a majetek, 
zachová-li Jakub věrnost rodinnému svazku a nebude mít další potomky s jinými 

ženami. 
 

31,5
5 

Laban vero de nocte consurgens osculatus est filios et filias suas 
et benedixit illis, reversusque est in locum suum. 
Lában pak v noci vstav, políbil své syny a dcery, 
požehnal jim a navrátil se domů. 
 

 
 

12.7 Jakubovo setkání s jeho bratrem Ezauem 
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(1M 32-33) 
 
1. Když Lában odjel, Jakub pokračoval v cestě do Kenaánu. Než se dostal do Sichemu, během 
cesty přišly dva voje Božích andělů, aby se s ním setkaly, a když je spatřil, řekl: „To je Boží 
tábor,“ a proto nazval to místo Machanajim, to znamená Boží tábor.146 
 
2. Když si Bůh přál dát zvrhlému Ezauovi jinou příležitost k pokání, přijme-li Jakuba za 
patriarchu Božího lidu a podřídí-li se jeho autoritě, duše Ježíšova promluvila s Jakubem a řekla 
mu, že jako Ezauův pán má k němu vyslat posly, aby Ezau k němu přišel a Jakub napomenul 
svého vzpurného bratra, ať skloní svou povýšenou hlavu a podřídí se jemu jakožto patriarchovi 
a knězi Božímu. A kromě toho duše Ježíšova sdělila Jakubovi, aby vůbec neměl strach, 
poněvadž mu byly dány k službám dva andělské voje na ochranu před jakýmkoli nebezpečím. 
 
3. Avšak Jakub nedůvěřoval v božskou ochranu, a začal být značně polekaný a zmatený. Ačkoli 
vyslal posly ke svému bratru Ezauovi do země Seíru v Idumeji, neučinil tak, jak mu Bůh řekl; 
poslal totiž vzkaz, v němž předstíral uznání svého bratra za svého pána, ačkoli on sám jakožto 
patriarcha a kněz Boží byl pánem Ezauovým.147  Těmito slovy Jakub, byv naplněn zbabělostí a 
přetvářkou, se provinil proti Bohu i proti své vlastní autoritě patriarchy a kněze lidu Božího, a 
tak těžce zhřešil. Po několika dnech se vrátila obě poselstva k Jakubovi a oznámila mu, že Ezau 
mu již přichází spěšně vstříc se čtyřmi sty muži.148 Po této zprávě se Jakuba zmocnil ještě větší 
strach a neklid, a proto rozdělil svůj lid a dobytek do dvou zástupů, kdyby Ezau přišel a jeden 
tábor pobil, aby mu zbyl ještě druhý.149 
 
4. Tak malá byla Jakubova důvěra v pomoc, kterou mi slíbil Bůh, že volal k Bohu o pomoc,150 
aby jej Ezau nezabil, jako byl zabil (podle některých zpráv)  jeho matku Rebeku (matku nad 
dětmi). 
 
5. S úmyslem usmířit možný hněv svého bratra, Jakub příštího dne přikázal svým služebníkům, 
aby šli před ním s dary pro Ezaua a nabídli mu je.151 Tímto odporným pochlebováním Jakub 
opět předstíral, že je služebníkem svého bratra Ezaua, a nikoli jeho pánem. Zatímco Jakubovi 
služebníci se vydali na cestu, Jakub tam přenocoval se svými ženami a služebníky. 
Následujícího dne spatřil, jak Ezau k němu přichází se čtyřmi sty muži. Ačkoli se třásl strachem, 
vyšel ven a poklonil se před ním sedmkrát až k zemi, aby mu prokázal úctu, znovu předstíraje 
svou podřízenost jemu. Když to Ezau spatřil, skutečně uvěřil, že Jakub jej uznává za svého pána, 
pokrytecky se k němu rozběhl a objal ho a políbil, ačkoli ve skutečnosti ho nenáviděl, a oba 
přitom plakali falešným dojetím. Z Jakubova příkazy pak přistoupily také jeho ženy a děti 
k Ezauovi a rovněž se před ním poklonili sedmkrát až k zemi. 152  Taková byla Jakubova 
zbabělost a přetvářka, že řekl Ezauovi, když nechtěl přijmout nabízené dary, jen aby je přijal, 
protože vidět jeho tvář je pro něho, jako by viděl tvář Boží.153 Po tomto ohavném pochlebování 
Ezau nakonec přijal Jakubovy dary, když Jakub tolik naléhal. Jakubovo zbabělé chování 
zdaleka nemohlo pomoci Ezauově možnému obrácení, spíše naopak, protože duše mohou být 
přitahovány k Bohu jedině pravdou, neboť přetvářka a klam jsou prostředky ďáblovými. 
 

146 1M 32,1-2; srov. Joz 5,13-14; Da 10 
147 1M 32,3-5 
148 1M 32,6 
149 1M 32,7-8 
150 1M 32,9-12 
151 1M 32,13-21 
152 1M 33,1-7 
153 1M 33,8-11 
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6. Ezau, jenž uvěřil, že nad bratrem zvítězil a prosadil u něho svou věc, vyjádřil své přání, aby 
jej Jakub následoval do idumejské země i se svými ženami a dětmi, služebníky a dobytkem. 
Myslel si, že Jakub mu odstoupil požehnání prvorozených i s kněžstvím a svátostí trojího 
požehnání, takže se bude podřizovat jeho autoritě. Tím byla Ezauova touha zabít svého bratra 
pro tuto chvíli utišena. Nehledě na svou slabost nebyl ochoten dopustit něco takového, a proto 
s vychytralým přestíráním mu odpověděl, že malé děti a březí ovce a krávy by nestačily 
pochodu Ezauových mužů, takže ho bude on a jeho rodina se služebníky a stády následovat 
pomalu a později. 154 Přitom neměl v úmyslu vydat se na cestu do idumejské země, nýbrž 
naopak při nejbližší příležitosti uniknout spárům svého bratra a uhnout do země kenaánské.155 
 
7. Nicméně, přestože se Jakub dopustil velice těžkého hříchu, když ohrozil svou posvátnou 
autoritu, Bůh jej vysvobodil od zla jeho zbabělé přetvářky a následné nebezpečné situace tím, 
co se přihodilo potom. Neboť ukázal jeho proradnému bratrovi oba andělské voje, jež byly 
připraveny k Jakubově obraně. Pohled na oba tyto početné voje Ezaua vyděsil natolik, že se 
náhle dal na útěk do Seíru v idumejské zemi i se svými čtyřmi sty muži a o svého bratra Jakuba 
se už nestaral. Jakub tím viděním natolik povzbuzen, že znovu získal ztracenou důvěru v milost 
Boží, když přenocoval na místě zvaném Penúel. Ezau zemřel v nekajícnosti a byl na věky 
zavržen. 
 
8. Následující noci Jakub vstal, vzal své ženy i své děti, své služebníky i svůj dobytek, všechno, 
co měl, a přebrodil se přes potok Jabok a utábořil se tam.156 Pak si vyhledal místo v ústraní, aby 
se tam modlil k Bohu, neboť jeho duše byla zlomena vším tím, co se stalo ohledně jeho bratra 
Ezaua, hluboce litovala svého velice těžkého hříchu zbabělosti a přetvářky, prosila Boha za 
odpuštění a cítila se být šlechetně ospravedlněna. Následkem toho, když prolévala slzy 
zkroušenosti, zjevila se Jakubovi duše Kristova v tělesné podobě muže a začala s ním zápasit, 
aniž by Jakub věděl, kdo ten muž je. Jakub s ním bojoval až do rána. Duše Kristova podle všeho 
nebyla s to nad Jakubem zvítězit, jen prudce a silně zasáhla jeho stehno a ochromila je.157 A 
když duše Kristova projevila svou vůli odejmout mu svátost trojího požehnání, Jakub, který 
s tím mužem stále zápasil, mu řekl, že jej nepustí, dokud mu nevrátí požehnání, které mu odňal. 
Z božského dopuštění se Jakubovi podařilo jej přemoci a zadržet, takže nemohl odnést svátost 
trojího požehnání, dokud ji nakonec Jakubovi nevrátil. Duše Kristova dala Jakubovi nové jméno 
Izrael, protože zápasí-li mocně s Bohem, oč mocněji má zápasit s lidmi. Těmito slovy jej 
napomenula za jeho zbabělost a přetvářku.158 Na Jakubovu otázku, kdo je, se duše Kristova 
proměnila a požehnala mu, takže Jakub si uvědomil, že to byl Bůh. Jakub to místo nazval Fanuel, 
to znamená Tvář Boží, protože viděl na kratičkou chvíli Boha tváří v tvář a byl mu zachován 
život.159 
 
9. Sv. Augustin říká, že Jakub dostal také jméno Izrael, které pak nesl především lid, z něho 
vzešlý. Anděl, který s ním zápasil cestou při jeho návratu z Mezopotámie, byl předobrazem 
Kristovým. Jakub nad ním sice zvítězil, ale s jeho vůlí, což znamená utrpení Kristovo a jeho 
smrt, v nichž nad ním zdánlivě zvítězili židé. A přesto dosáhl požehnání od téhož anděla, jehož 
byl přemohl, a dostal od něho nové jméno, jež poukazuje na budoucí odměnu svatých. A když 
anděl Jakubovi zdánlivě podléhal, dotkl se jeho kyčelní pánve a ochromil ho160; tak byl Jakub 

154 1M 33,12-15 
155 1M 33,16 
156 1M 32,22-23 
157 1M 32,24-25 
158 1M 32,26-28 
159 1M 32,29-32 
160 Srov. 1M 32,25 
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požehnaným v těch, kdo v témže národě uvěřili v Krista, a kulhavým v těch, kdo neuvěřili. 
Kyčelní pánev znamená početný rod, ale velký počet z toho početného rodu sešel s cesty, jak je 
psáno161: „A odkulhali od svých cest.“ 
 
10. Když vyšlo slunce, Jakub opustil Penúel s celou svou rodinou a přišel na místo, kde se usadil 
a postavil dům pro sebe a přístřešky pro dobytek. To místo pojmenoval Sukót.162 Odtud Jakub 
přišel do města Šekemu (Sichemu), dnešního Nábulusu, utábořil se před města a zotavil se tam 
ze svého poranění: to se stalo v r. 3425 po stvoření světa.163  Od synů Chamóra, otce Šekemova, 
koupil za sto beránků pole, kde si postavil stan.164 Tam vyhloubil studnu pro svého syna Josefa, 
kterou chtěl později odkázat i s pozemkem svému synu Josefovi. Tato studna je známá jako 
studna Jakubova. Na tomto pozemku patriarcha Jakub vybudoval oltář a na něm obětoval chléb 
a víno a vzýval tam jméno Boží.165 Jakubovi bylo 81 let, když se usadil v Sichemu cestou 
z Mezopotámie a jeho synu Josefovi bylo 11 let. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Liber Genesis XXXII,1-32 
První kniha Mojžíšova 32,1-32 

 
32,1 Jacob quoque abiit itinere quo coeperat, fueruntque ei obviam angeli Dei. 

Také Jakub ubíral se cestou, kterou byl nastoupil. Tu se s ním potkali andělé Boží. 
 

32,2 Quos cum vidisset, ait: Castra Dei sunt haec: 
et appellavit nomen loci illius Mahanaim, id est Castra. 
Když je spatřil, pravil: „Je to tábor Boží.“ 
A pojmenoval to místo Machanajim, to je Tábor. 
 
Machanajim znamená Tábor, Tábořiště či Ležení, 
ale jde o duální tvar, tedy spíše Dvojí Tábor či Dvojtábor. 
 

32,3 Misit autem et nuntios ante se ad Esau fratrem suum in terram Seir in regionem 
Edom, 

Potom poslal také posly před sebou ke svému bratru Ezauovi do země Seíru, do 
krajiny Edómu, 

 
Seír = Kozí (pohoří), jméno pohoří a křovinaté krajiny v Idumeji, 
táhnoucí se od Mrtvého moře až k zálivu Rudého moře u Elatu. 
Hlavním městem byla snad Bosra = Nepřístupné místo, Pevnost (srov. 1M 36,33; Iz 

34,6; 63,1; 

161 Ž 18,46 
162 1M 33,17 
163 1M 33,18 
164 1M 33,19 
165 1M 33,20 
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Jr 49,13.22; Am 1,12; Mi 2,12); dnes el-Busa-i-rah jihovýchodně od Mrtvého moře. 
Edóm = Červený, Rudý (lat. Rufus); zde název krajiny, kterou osídlil Edóm čili 

Ezau se svým rodem, 
též Idumea, totožná se Seírem. 
 

32,4 praecepitque eis dicens: Sic loquimini domino meo Esau: Haec dicit frater tuus 
Jacob: 

Apud Laban peregrinatus sum, et fui usque in praesentem diem. 
a přikázal jim řka: „Takto mluvte mému pánu Ezauovi: Toto vzkazuje (ti) tvůj bratr 

Jakub: 
Byl jsem hostem u Lábana až dodneška. 
 

32,5 Habeo boves et asinos et oves et servos et ancillas; 
mittoque nunc legationem ad dominum meum ut inveniam gratiam in 

conspectu tuo. 
Mám skot a osly i brav, služebníky i služebnice; 
nyní pak posílám poselství k mému pánu, abych před ním našel milost.“ 
 
 

32,6 Reversique sunt nuntii ad Jacob dicentes: Venimus ad Esau fratrem tuum, 
et ecce properat tibi in occursum cum quadringentis viris. 
Když se poslové navrátili k Jakubovi, pravili: „Přišli jsme k tvému bratru Ezauovi, 
a hle, on pospíchá proti tobě se čtyřmi sty mužů. 
 

32,7 Timuit Jacob valde, et perterritus divisit populum qui secum erat, 
greges quoque et oves et boves et camelos, in duas turmas, 
Jakub se velice bál a vyděšen rozdělil svůj lid, 
jakož i stáda, brav, skot a velbloudy na dva zástupy, 
 

32,8 dicens: Si venerit Esau ad unam turmam, et percusserit eam, 
alia turma, quae reliqua est, salvabitur. 
neboť si řekl: „Přijde-li Ezau k jednomu zástupu a pobije jej, 
bude zachráněn druhý zástup a zbude.“ 
 

32,9 Dixitque Jacob: Deus patris mei Abraham et Deus patris mei Isaac, Domine, qui 
dixisti mihi: 

Revertere in terram tuam et in locum nativitatis tuae, et benefaciam tibi; 
Pravil dále: „Bože mého otce Abrahama a Bože mého otce Izáka, Pane, který jsi mi 

řekl: 
Navrať se do své země a do svého rodiště a budu ti dobře činit; 
 

32,1
0 

minor sum cunctis miserationibus tuis et veritate tua, quam explevisti servo tuo. 
In baculo meo transivi Jordanem istum, et nunc cum duabus turmis regredior. 
nejsem hoden všech tvých slitování a tvé věrnosti, kterou jsi projevil svému 

služebníku. 
S holí přešel jsem tento Jordán, a nyní se dvěma zástupy se vracím. 
 

32,1
1 

Erue me de manu fratris mei Esau, quia valde eum timeo; 
ne forte veniens percutiat matrem cum filiis. 
Vytrhni mě z ruky mého bratra Ezaua, neboť se ho velice bojím, 
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aby snad nepřišel a neusmrtil (mě), matku se syny. 
 

32,1
2 

Tu locutus es quod benefaceres mihi, et dilatares semen meum 
sicut harenam maris, quae prae multitudine numerari non potest. 
Ty jsi mi slíbil, že mi budeš dobře činit a že rozmnožíš mé potomstvo 
jako mořský písek, jej pro množství nelze sečíst.“ 
 

32,1
3 

Cumque dormisset ibi nocte illa, separavit de his, quae habebat, munera Esau 
fratri suo: 

Když pak tam onu noc přespal, oddělil z toho, co měl, dary pro svého bratra Ezaua: 
 

32,1
4 

capras ducentas, hircos viginti, oves ducentas et arietes viginti, 
dvě stě koz a dvacet kozlů, dvě stě ovcí a dvacet beranů, 
 
U ovcí rozlišujeme berany (samce) a ovce (samice), 
dále rozlišujeme bahnice (samice, které již porodily) a jehnice (samice, které ještě 

nerodily); 
mláďata jsou jehňata a vykastrovaným samcům se říká skopci. 
 

32,1
5 

camelos fetas cum pullis suis triginta, vaccas quadraginta et tauros viginti, 
asinas viginti et pullos earum decem. 
třicet velbloudic i s mláďaty, čtyřicet krav a dvacet býků, 
dvacet oslic a deset jejich mláďat. 
 

32,1
6 

Et misit per manus servorum suorum singulos seorsum greges, dixitque pueris 
suis: 

Antecedite me, et sit spatium inter gregem et gregem. 
Ta stáda poslal se svými služebníky, každé stádo zvlášť, a řekl jim: 
„Jděte přede mnou a buď mezera mezi každým stádem.“ 
 

32,1
7 

Et praecepit priori dicens: Si obvium habueris fratrem meum Esau, et 
interrogaverit te: 

Cujus es? aut: Quo vadis? aut Cujus sunt ista quae sequeris? 
Prvnímu nařídil řka: „Potká-li se s tebou můj bratr Ezau a zeptá-li se tě: 
Čí jsi?, nebo Kam jdeš?, nebo Čí je to, co ženeš před sebou?, 
 

32,1
8 

respondebis: Servi tui Jacob, munera misit domino suo Esau; ipse quoque post 
nos venit. 

pak odpovíš: Tvého služebníka Jakuba; posílá dary svému pánu Ezauovi, on sám jde 
za námi.“ 

 
32,1
9 

Similiter dedit mandata secundo et tertio et cunctis, qui sequebantur greges, 
dicens: 

Iisdem verbis loquimini ad Esau, cum inveneritis eum. 
Podobně přikázal druhému i třetímu a všem, kteří šli za stády, řka jim: 
„Týmiž slovy mluvte k Ezauovi, když se s ním setkáte. 
 

32,2
0 

Et addetis: Ipse quoque servus tuus Jacob iter nostrum insequitur. 
Dixit enim: Placabo illum muneribus quae praecedunt, 
et postea videbo illum: forsitan propitiabitur mihi. 
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A dodejte: Také tvůj služebník Jakub jde za námi touto cestou.“ 
Pravil si totiž: „Usmířím ho dary, které půjdou napřed, 
a pak teprve chci ho vidět, snad mi bude milostiv.“ 
 

32,2
1 

Praecesserunt itaque munera ante eum; ipse vero mansit nocte illa in castris. 
Šly tedy dary před ním, on sám pak zůstal té noci ve stanech. 

32,2
2 

Cumque mature surrexisset, tulit duas uxores suas et totidem famulas cum 
undecim filiis, 

et transivit vadum Jaboc. 
Když časně ráno vstal, vzal obě své manželky a stejně tolik služebných s jedenácti 

syny 
a přebrodil se přes Jabok. 
 
Jabok = Bublavý (potok); vodní tok v Zajordání; název pochází snad 

z onomatopoického zvuku bak; 
pramení v Gileádských horách a ústí do řeky Jordán 
 

32,2
3 

Traductisque omnibus, quae ad se pertinebant, 
Přepraviv pak všechny své věci, 
 

32,2
4 

mansit solus. Et ecce vir luctabatur cum eo usque mane. 
zůstal sám. A hle, (jakýsi) muž zápasil s ním až do svítání. 
 

32,2
5 

Qui, cum videret quod eum superare non posset, tetigit nervum femoris ejus, et 
statim emarcuit. 

Když viděl, že ho nezmůže, dotkl se mu šlachy ve stehně a hned ochrnula. 
 

32,2
6 

Dixitque ad eum: Dimitte me, jam enim ascendit aurora. 
Respondit: Non dimittam te, nisi benedixeris mihi. 
A řekl mu: „Pusť mě, neboť již vystupují červánky.“ 
Jakub však odpověděl: „Nepustím tě, leč dáš-li mi požehnání.“ 
 

32,2
7 

Ait ergo: Quod nomen est tibi? Respondit: Jacob. 
Řekl tedy: „Jak se jmenuješ?“ Odpověděl: „Jakub.“ 
 

32,2
8 

At ille, Nequaquam, inquit, Jacob appellabitur nomen tuum, sed Israël; 
quoniam, si contra Deum fortis fuisti, quanto magis contra homines 

praevalebis?! 
On však řekl: „Už se nebudeš jmenovat Jakub, nýbrž Izrael; 
neboť byl jsi zdatným proti Bohu, oč více budeš přemáhat lidi?! 
 
Jakub = Zachycující patu, Podrážející nohy (lat. calcaneum tenebat = zadržel patu; 
od slova pata: ten, který podráží nohy úderem do paty nebo chycením za patu); 

Úskočný 
Izrael = Bojuje Bůh, Bojovník Boží 
 
 

32,2
9 

Interrogavit eum Jacob: Dic mihi, quo appellaris nomine? 
Respondit: Cur quaeris nomen meum? Et benedixit ei in eodem loco. 
Tu se ho Jakub otázal: „Pověz mi, jak se jmenuješ?“ 
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Odpověděl: „Proč se ptáš?“ A požehnal mu na témže místě. 
 

32,3
0 

Vocavitque Jacob nomen loci illius Phanuel dicens: 
Vidi Deum facie ad faciem, et salva facta est anima mea. 
Jakub pak nazval to místo Peníel řka: 
„Ačkoli jsem viděl Boha tváří v tvář, přece jsem zůstal živ.“ 
Peníel či Penúel = Tvář(nost) Boží (lat. Phanuel – Fanuel); v hebrejštině dvojí 

pravopis: 
první tvar Peníel má význam Mé obrácení je Bůh; druhý tvar Penúel má význam 

Obraťte se k Bohu! 
 

32,3
1 

Ortusque est ei statim sol, postquam transgressus est Phanuel; ipse vero 
claudicabat pede. 

Když se odebral z Penúelu, ihned vyšlo slunce. A dopadal na nohu. 
 

32,3
2 

Quam ob causam non comedunt nervum filii Israël, qui emarcuit in femore 
Jacob, 

usque in praesentem diem, eo quod tetigerit nervum femoris ejus, et 
obstupuerit. 

Proto synové Izraelovi podnes nejedí šlachu, která byla v Jakubově stehnu umrtvena, 
že se dotkl šlachy jeho stehna, a ochrnula. 
 
Jde o šlachu při kyčelním kloubu. Jakub příliš spoléhal na sebe, a proto mu byl dán 

osten do těla 
(srov. 2K 12,7-9), ale toto ochromení má zvláštní zaslíbení (srov. Mi 4,6; Sf 3,19) . 

  
Liber Genesis XXXIII,1-20 

První kniha Mojžíšova 33,1-20 
 

33,1 Elevans autem Jacob oculos suos vidit venientem Esau et cum eo quadringentos 
viros; 

divisitque filios Liae et Rachel ambarumque famularum. 
Pozvednuv pak Jakub očí uzřel přicházet Ezaua a s ním čtyři sta mužů. 
Tu rozdělil syny Leiny, Rácheliny a obou služebných. 
 

33,2 et posuit utramque ancillam et liberros earum in principio, 
Liam vero et filios ejus in secundo loco, Rachel autem et Joseph novissimos. 
Dopředu postavil obě služebné a jejich syny, 
za nimi Leu a její syny, nakonec Ráchel s Josefem. 
 

33,3 Et ipse progrediens adoravit pronus in terram septies, donec appropinquaret 
frater ejus. 

Sám kráčel napřed a sedmkrát se poklonil k zemi, až se jeho bratr přiblížil. 
 

33,4 Currens itaque Esau obviam fratri suo amplexatus est eum; 
stringensque collum ejus et osculans flevit. 
Tu běžel Ezau svému bratru vstříc a objal ho; 
tiskna jeho šíji a líbaje ho plakal. 
 

33,5 Levatisque oculis, vidit mulieres et parvulos earum, 
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et ait: Quid sibi volunt isti? Et si ad te pertinent? 
Respondit: Parvuli sunt, quos donavit mihi Deus servo tuo. 
Když pak pozvedl očí a uzřel ženy a jejich děti, 
pravil: „Kdo jsou tito? Jsou tvoji?“ 
Odpověděl: „Jsou to děti, které dal Bůh mně, tvému služebníku.“ 
 

33,6 Et appropinquantes ancillae et filii earum incurvati sunt. 
A přiblíživše se služebné i jejich synové poklonili se. 
 

33,7 Accessit quoque Lia cum pueris suis et, cum similiter adorassent, 
extremi Joseph et Rachel adoraverunt. 
Také Lea přistoupila se svými dětmi a poklonily se; 
nakonec uklonili se Josef a Ráchel. 

33,8 Dixitque Esau: Quaenam sunt istae turmae quas obviam habui? 
Respondit: Ut invenirem gratiam coram domino meo. 
Ezau se tázal: „Co jsou ony zástupy, které jsem potkával?“ 
Odpověděl: „Abych nalezl milost před svým pánem.“ 
 

33,9 At ille ait: Habeo plurima, frater mi, sint tua tibi. 
On však řekl: „Mám (sám) velmi mnoho, můj bratře; nech si své.“ 
 

33,1
0 

Dixitque Jacob: Noli ita, obsecro; sed, si inveni gratim in oculis tuis, 
accipe munusculum de manibus meis; sic enim vidi faciem tuam quasi viderim 

vultum Dei; 
esto mihi propitius. 
Tu pravil Jakub: „Ne tak, prosím; nýbrž, jestliže jsem nalezl před tvým očima milost, 
přijmi ten dárek z mých rukou; neboť když jsem viděl tvoji tvář, bylo mi, jako bych 

viděl tvář Boží. 
Buď mi milostiv 
 

33,1
1 

et suscipe benedictionem quam attuli tibi et quam donavit mihi Deus tribuens 
omnia. 

Vix fratre compellente, suscipiens 
a přijmi požehnání, které jsem ti přinesl a kterým mě obdařil Bůh, dárce všeho.“ 
Jen po tolikeré pobídce přijal to bratr 
 

33,1
2 

ait: Gradiamur simul, eroque socius itineris tui. 
řka: „Pojďme, budu ti společníkem po cestě.“ 
 

33,1
3 

Dixitque Jacob: Nosti, domine mi, quod parvulos habeam teneros et oves et 
boves fetas mecum, 

quas si plus in ambulando fecero laborare, morientur una die cunci greges. 
Jakub se vymlouval: „Víš, můj pane, že mám útlé děti, březí ovce a stelné krávy 

s sebou; 
budu-li příliš spěchat, zmohou se a pohynou mi v jednom dni všechna stáda. 
 

33,1
4 

Praecedat dominus meus ante servum suum, et ego sequar paulatim vestigias 
ejus, 

sicut videro parvulos meos posse, donec veniam ad dominum meum in Seir. 
Nechť můj pán jde před svým služebníkem, já zvolna půjdu za ním v jeho stopách, 
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jak uvidím, že mé děti stačí, až přijdu k mému pánu do Seíru.“ 
 

33,1
5 

Respondit Esau: Oro te, ut de populo, qui mecum est, saltem socii remaneant 
viae tuae. 

Non est, inquit, necesse; hoc uno tantum indigeo, ut inveniam gratiam in 
conspectu tuo, 

domine mi. 
Ezau odpověděl: „Prosím tě, aby několik mých lidí tě provázelo cestou.“ 
Řekl: „Není třeba; jen to jediné potřebuji, abych nalezl milost před tvým obličejem, 
můj pane.“ 
 

33,1
6 

Reversus est itaque illo die Esau itinere, quo venerat, in Seir. 
Obrátil se tedy toho dne Ezau a bral se cestou, kterou byl přišel, do Seíru. 
 

33,1
7 

Et Jacob venit in Socoth, ubi, aedificata domo et fixis tentoriis, 
appellavit nomen loci illius Socoth, id est Tabernacula. 
Jakub pak přišel do Sukótu; vystavěl si tam příbytek, postavil stany 
a nazval to místo Sukót, to je Stany. 
Sukót = Přístřešky, Stany, Stánky 
 

33,1
8 

Transivitque in Salem urbem Sichimorum, quae est in terra Chanaan, 
postquam reversus est de Mesopotamia Syriae, et habitavit juxta oppidum. 
Pak se odebral k Sálemu, městu Šekemců, jež je v zemi Kenaánu, 
když se byl vrátil ze Syrské Mezopotámie, a usadil se u toho města. 
 
Šekem (= Rameno, jinak Sichem) je město ve střední Palestině. 
Císař Vespasián je přejmenoval na Flavia Neapolis, z čehož vznikl nynější arabský 

název Náblus. 
Nedaleko odtud asi 3 km SV se nachází Sichar (dnes vesnice Aksar) a blízko ní 

Jakubova studna. 
 

33,1
9 

Emitque partem agri, in qua fixerat tabernacula, a filiis Hemor patris Sichem 
centum agnis. 

Díl pole, kde byl postavil stany, koupil od synů Chamóra, otce Šekemova, za sto 
beránků. 

 
Chamór = Osel, jinak Hemor 
 

33,2
0 

Et, erecto ibi altari, invocavit super illud fortissimum Deum Israël. 
A zřídiv tam oltář, vzýval na něm Boha Izraelova, nade všechno Silného. 
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12.8 Jakub se vrací se svou rodinou do Šekemu. Dína byla znásilněna. 
(1M 34) 

 
1. V měsíci únoru 3426 po stvoření světa, když patriarcha Jakub s celou rodinou sídlil v Šekemu, 
kde se pásl jeho dobytek, se stalo, že Dína, vedena zvědavostí, chtěla navštívit město u 
příležitosti slavnosti jeho obyvatel. Šekem, syn knížete Chamóra, Dínu spatřil a upoutala ho její 
krása, a proto ji přepadl a znásilnil, nicméně ona však na tom měla částečný podíl viny, 
poněvadž zpočátku se mu sice nechtěla poddat, avšak později souhlasila, protože ten mladík se 
jí velice líbil. Šekem se pak do Díny zamiloval, utěšoval ji laskáním a projevil vážné přání 
oženit se s ní. Proto ji zadržoval ve svém domě v naději, že její otec mu ji dá za manželku. 
Avšak Jakubova rodina byla veřejně potupena tím, co se stalo Díně, a dívčini bratři se potají 
rozhodli, že se pomstí při nejbližší příležitosti, která se jim naskytne. Dína sama po svém hříchu 
pak litovala, že se jej dopustila.166 
 
2. Šekem se do Díny zamiloval a chtěl sňatkem napravit urážku, které se vůči ní dopustil a které 
nyní litoval, a proto poslal svého otce Chamóra, aby o ni požádal jejího otce Jakuba. Když 
Jakub vyslechl jejich upřímnou nabídku, projevil dobrou vůli. Avšak Jakubovi synové již 
zamýšleli pomstu a s podvodným předstíráním odpověděli, že dají Dínu Šekemovi za manželku 
jen tehdy, když se dají všichni Chamórovi muži obřezat. Ti s tím souhlasili a těšili se, že všechen 
Jakubův majetek bude patřit jim, až se spřízní s jeho rodinou. U Jakubovy studny pak byla 
dojednána Dínina svatba a smír mezi oběma rodinami. Třetího dne, kdy mužové toho města se 
ještě zotavovali z bolestí po obřízce, Šimon a Lévi se služebníky vtrhli do města a zabili mečem 
každého muže včetně Šekema a jeho otce Chamóra, vzali s sebou Dínu a pak všichni Jakubovi 
synové město vyplenili a zajali ženy a děti a odvedli s sebou dobytek. K tomuto zločinnému 
vraždění došlo v březnu 3426 po stvoření světa, několik dní poté, co Dína byla znásilněna ve 
věku 13 let.167 
 
3. Patriarcha Jakub, který se nijak nepodílel na jejich hrůzném činu, své syny přísně pokáral a 
vyčetl Šimonovi a Lévimu, že tím ohrozili také celou jeho nepočetnou rodinu, kdyby se 
Kenaánci a Perizejci spojili proti němu. Oni se proti tomu ohradili námitkou, že Šekem nesměl 
zacházet s jejich sestrou jako s děvkou. Jakub viděl, že jejich nenávistná pomsta volá do nebes, 
a učinil všechno, co bylo v jeho silách, aby se vyrovnal s Chamórovou rodinou za to, co zlého 
se jí stalo, a propustil zajaté ženy a děti na svobodu a nahradil jim vypleněný majetek.168 
 
4. Podle rabínských výkladů, když Bůh řekl Jakubovi, aby se vydal do Bételu a usadil se tam,169 
Jákubb nesplnil svůj slib170, místo do Bételu se odebral do Šechemu, kde koupil díl pole, na 
kterém postavil svůj stan,171 a proto jeho dcera Dína byla znásilněna a jeho milovaná manželka 
Ráchel zemřela. Usaď se má význam navrať se. Bétel byl místem budoucího jeruzalémského 
chrámu, brána nebeská.172 
 

166 1M 34,1-3 
167 1M 34,4-29 
168 1M 34,30-31 
169 Srov. 1M 35,1 
170 Srov. 1M 28,19-22 
171 Srov. 1M 33,19 
172 Srov. 1M 28,17 
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Liber Genesis XXXIV,1-31 
První kniha Mojžíšova 34,1-31 

 
34,1 Egressa est autem Dina filia Liae ut videret mulieres regionis illius. 

Leina dcera Dína vyšla (jednou), aby si prohlédla ženy tamního kraje. 
 

34,2 Quam cum vidisset Sichem filius Hemor hevaei princeps terrae illius, adamavit 
eam 

et rapuit et dormivit cum illa vi opprimens virginem. 
Když ji spatřil Šekem, syn Chamóra Chivejského, kníže té země, vzplanul k ní láskou. 
Unesl tu pannu a spal s ní, znásilniv ji. 
 
Chivejský (Hevejský) = Obyvatel stanu 
Vyměnit si roucha – srov. 2M 19,14. 
 

34,3 Et conglutinata est anima ejus cum ea, tristemque delinivit blanditiis. 
Jeho srdce na ní lpělo a když byla smutná, chlácholil ji lichotivými slovy. 
 

34,4 Et pergens ad Hemor patrem suum: Accipe, inquit, mihi puellam hanc conjugem. 
Přišel pak ke svému otci Chamórovi a pravil: „Vezmi mi tuto dívku za ženu.“ 
 

34,5 Quod cum audisset Jacob, absentibus filiis et in pastu pecorum occupatis, siluit 
donec redirent. 

Když Jakub o tom uslyšel, nebyli (právě) jeho synové doma; pásli dobytek. I mlčel, až 
se vrátili. 

 
34,6 Egresso autem Hemor patre Sichem ut loqueretur ad Jacob, 

Když pak vyšel Chamór, Šekemův otec, k Jakubovi, aby s ním promluvil, 
 

34,7 ecce filii ejus venibant de agro; auditoque quod acciderat, irati sunt valde, 
eo quod foedam rem operatus esset in Israël, et, violata filia Jacob, rem illicitam 

perpetrasset. 
hle, jeho synové přicházeli s pole. Uslyševše, co se bylo stalo, velice se rozhněvali, 
že se dopustil hanebné věci na Izraelovi a že spáchal zločin, zneuctiv Jakubovu dceru. 
 

34,8 Locutus est itaque Hemor ad eos: 
Sichem filii mei adhaesit anima filiae vestrae; date eam illi uxorem, 
Mluvil tedy k nim Chamór: 
„Srdce mého syna Šekema lpí na vaší dceři; dejte mu ji za ženu 
 

34,9 et jungamus vicissim conubia: filias vestras tradite nobis et filias nostras accipite, 
a spojujme se navzájem manželskými sňatky: dávejte své dcery nám a naše si berte! 
 

34,1
0 

et habitate nobiscum; terra in potestate vestra est: exercete, negotiamini, et 
possidete eam. 

Přebývejte mezi námi; (celá) země je ve vaší moci, obdělávejte ji, těžte z ní a vládněte 
jí.“ 
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34,1
1 

Sed et Sichem ad patrem et ad fratres ejus ait: 
Inveniam gratiam coram vobis, et quaecumque statueritis dabo. 
Také Šekem pravil k jejímu otci a jejím bratřím: 
„Kéž naleznu milost před vámi! Cokoli budete žádat, dám! 
 

34,1
2 

Augete dotem, et munera postulate, et libenter tribuam quod petieritis; 
tantum date mihi puellam hanc uxorem. 
Stanovte vysoké snubné a žádejte dary, rád ve všem vyhovím, oč mě požádáte; 
jen mi tu dívku dejte za ženu!“ 
 
Snubné je cena nevěsty, kterou ženich platil otci, zároveň měl přinést dary jejím 

bratrům. 
 

34,1
3 

Responderunt filii Jacob Sichem et patri ejus in dolo saevientes ob stuprum 
sororis: 

Jakubovi synové (Šimon a Lévi) lstivě odpověděli Šekemovi a jeho otci, zuříce pro 
zneuctění své sestry: 

 
34,1
4 

Non possumus facere quod petitis, nec dare sororem nostram homini 
incircumciso; 

quod illicitum et nefarium est apud nos. 
„Nemůžeme učinit, čeho žádáte, a nemůžeme dát svou sestru člověku neobřezanému; 
bylo by to u nás neslušné a hanebné. 
 

34,1
5 

Sed in hoc valebimus foederari, si volueritis esse similes nostri,   
et circumcidatur in vobis omne masculini sexus; 
Učinit s vámi smlouvu můžeme jen tehdy, když budete jako my 
a bude u vás obřezán každý mužský. 
 

34,1
6 

tunc dabimus et accipiemus mutuo filias vestras ac nostras 
et habitabimus vobiscum erimusque unus populus. 
Pak budeme dávat vám své dcery a brát si vaše dcery 
a budeme přebývat s vámi, takže budeme jeden lid. 

34,1
7 

Si autem circumcidi nolueritis, tollemus filiam nostram et recedemus. 
Nebudete-li se však chtít obřezat, vezmeme svou dceru a odejdeme.“ 
 

34,1
8 

Placuit oblatio eorum Hemor et Sichem filio ejus; 
Jejich návrh se zalíbil Chamórovi i jeho synu Šekemovi. 
 

34,1
9 

nec distulit adulescens quin statim quod petebatur expleret; amabat enim puellam 
valde 

et ipse erat inclitus in omni domo patris sui. 
A mládenec neváhal ihned vyplnit, co bylo žádáno, neboť velice miloval tu dívku, 
a byl nejváženější v domě svého otce. 
 

34,2
0 

Ingressique portam urbis locuti sunt ad populum: 
A všedše do brány města, promluvili k lidu: 
 

34,2
1 

Viri isti pacifici sunt et volunt habitare nobiscum; negotientur in terra 
et exerceant eam, quae spatiosa et lata cultoribus indiget; 
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filias eorum accipiemus uxores, et nostras illis dabimus. 
„Tito muži jsou lidé pokojní a chtějí s námi přebývat; nechť obchodují v naší zemi, 
ať ji obdělávají, je dlouhá a široká a potřebuje dělníky; 
jejich dcery si budeme brát za manželky a své jim dávat. 
 

34,2
2 

Unum est quo differtur tantum bonum, si circumcidamus masculos nostros ritum 
gentis imitantes; 

Něco však překáží tak velikému prospěchu: obřezat podle obyčeje onoho národa svoje 
mužské. 

 
34,2
3 

et substantia eorum et peccora et cuncta quae possident nostra erunt; 
tantum in hoc adquiescamus et habitantes simul unum efficiemus populum. 
Jen jim v tom povolme a jejich majetek, dobytek a všechno, co mají, bude naše, 
a společně bydlíce budeme jedním národem.“ 
 

34,2
4 

Adsensique sunt omnes, circumcisis cunctis maribus. 
Všichni souhlasili a všichni mužští byli obřezáni. 
 

34,2
5 

Et ecce, die tertio, quando gravissimus vulnerum dolor est, arreptis duo filii Jacob 
Simeon et Levi 

fratres Dinae gladiis, ingressi sunt urbem confidenter; interfectisque omnibus 
masculis, 

A hle, třetího dne, když rány nejvíce bolí, dva Jakubovi synové, Šimon a Lévi, 
Dínini bratří, chopivše meče, vtrhli do klidného města a pobili všechny muže. 
 

34,2
6 

Hemor et Sichem pariter necaverunt tollentes Dinam de domo Sichem sororem 
suam. 

Usmrtivše též Chamóra a Šekema, odvedli ze Šekemova domu svou sestru Dínu. 
 

34,2
7 

Quibus egressis, irruerunt super occisos ceteri filii Jacob, 
et depopulati sunt urbem in ultionem stupri. 
Když vyšli, vpadli též ostatní Jakubovi synové na zabité 
a vyplenili město, aby pomstili zneuctění. 
 

34,2
8 

Oves eorum et armenta et asinos cunctaque vastantes, quae in domibus et in agris 
erant, 

Jejich ovce, hovězí dobytek, osly a všechno, co bylo v domech i na polích, pobrali, 
 

34,2
9 

parvulos quoque eorum et uxores duxerunt captivas. 
děti a ženy pak odvedli do zajetí. 
 

34,3
0 

Quibus patratis audacter, Jacob dixit ad Simeon et Levi: 
Turbastis me et odiosum fecistis me Chananaeis et Pherezaeis habitatoribus 

terrae hujus. 
Nos pauci sumus, illi congregati percutient me, et delebor ego et domus mea. 
Když všechny tyto věci odvážně vykonali, pravil Jakub Šimonovi a Lévimu: 
„Zarmoutili jste mě a učinili jste mě nenáviděným u Kenaánců i Ferezejců, obyvatelů 

této země. 
Nás je málo; oni se spojí a budou mě bít, až budu zahlazen já i můj dům.“ 
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Ferezejec (Perizejec) = Obyvatel neopevněných sídlišť, Venkovan, srov. Peres = 
Trhlina, Průlom, 

latinsky Irruptió = Vtrhnutí, Vpád. (Srov. 1M 13,7 a 15,20; 2M 3,8; Joz 3,10 a 9,1;  Sd 
3,5-6; Ezd 9,1.) 

 
34,3
1 

Responderunt: Nunquid ut scorto abuti debuere sorore nostra? 
Oni odpověděli: „Měli zneužít naši sestru, jako by byla nevěstkou?“ 
 

 
 
 

 
12.9 Ezauův rodopis 

(1M 36) 
 
Následuje dvojí Ezauův (Edómův) rodopis (36,1-9.10-14) a výčet edómských knížat (36,15-
19.40-43) a rodopis Chorrejce Seíra (36,20-30) a výčet edómských králů (36,31-39). Podle 1M 
26,34 si vzal Ezau za manželku Jehúditu, dceru Chetejce Beera, a Basematu, dceru Chetejce 
Elóna, a podle 1M 28,9 ještě Machalatu, dceru Izmaela, syna Abrahamova, sestru Nebajótovu. 
Zde je řeč ještě o Ádě, dceři Chetejce Elóna, Oholíbamě (srov. verš 41), dceři Anově, vnučce 
Hevejce Sibeóna, a Basematě, dceři Izmaelově. Jména a původ žen působí v seznamu zmatek, 
který snad způsoben chybou kronikáře nebo opisovače. Ve verších 40.-43. jde nejspíše o výčet 
knížecích sídel. * Časově je snad možné rozdělit tento rodokmen na čtyři období: kenaánské 
14 ezauovských knížat (1-8.15-19), amorrejské 12 náčelníků (9-14), chorrejské 6 kmenů 
seírských z doby před ezauovským osídlením (20-30) a aramejské 8 volených králů  v době 
před Saulem nebo před Davidem, který si podmanil Edóm (31-43). 
 
 

 
  

Liber Genesis XXXVI,1-43 
První kniha Mojžíšova 36,1-43 

 
36,1 Hae sunt autem generationes Esau: ipse est Edom: 

Toto je rodopis Ezaua neboli Edóma: 
 
Nebo: Rody Ezaua čili Edóma jsou tyto: 
Ezau = Chlupatý (lat. Totus pilosus; arab. ašw = coma prolixa čili splývavé vlasy) 
Edóm = Červený, Rudý (lat. Rufus) 
 

36,2 Esau accepit uxores de filiabus Chanaan 
Ada filiam Elon hethaei et Oolibama filiam Anae filiae Sebeon hevaei; 
Ezau si vzal manželky z dcer kenaánských: 
Ádu, dceru Chetejce Elóna, a  Oholíbamu, dceru Any, syna Hevejce Sibeóna, 
 
Áda = Zdobenka, světlo, jas, lesk, skvost (´adí = ozdoba); srov. 1M 4,19 
Chetejec (Chét, Chet), praotec Chetejců (Chetitů), kteří žili západně od Mrtvého 

moře v okolí Hebrónu. 
Elón = Dub 
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Oholíbama = Můj stan výsosti nebo Můj stan na výsosti (tentorium excelsi, id est in 
excelso fixum) 

Ana = Odpověď nebo Odpovídající nebo Odpověděl (srov. sumerské a akkadské Anu 
= jméno boha nebes) 

Hevejec (Chivejec, Chivita) = Obyvatel stanu, praotec Hevejců, 
kteří žili ve střední části Palestiny v okolí Šechemu. 
Sibeón = Pestrý, Pestrobarevný nebo Hyena 
 

36,3 Basemath quoque filiam Ismaël sororem Nabajoth. 
a Basematu, dceru Izmaelovu, sestru Nebajótovu. 
 
Basemat = Balzám 
Nebajót = Vyvýšená místa (elationes) nebo Místa, kde se daří 
 

36,4 Peperit autem Ada Eliphaz, Basemath genuit Rahuel, 
Áda porodila Elífaza, Basemat porodila Reúela, 
 
Elífaz = Můj Bůh je zlato nebo Můj Bůh je vítězství (srov. arab. faza = triumf, velké 

vítězství) 
Reúel (Rahuel) = Přítel(em) je Bůh, Přidružený k Bohu; srov. 1M 11,18 (Reú) 
 

36,5 Oolibama genuit Jehus et Ihelon et Core: 
hi filii Esau, qui nati sunt ei in terra Chanaan. 
Oolíbama porodila Jeúše, Jaelama a Kóracha.   
To jsou synové Ezauovi, kteří se mu narodili v zemi Kenaánu. 
 
Jeúš (Jehus) = Ať (Bůh) pomáhá nebo Ať (Bůh) přispěchá (na pomoc) 
Jaelam (Ihelon) = Skrývá nebo Utajuje; Bude skrývat nebo Bude utajen; Bude skryt 

nebo Bude utajen 
(absconditus erit, absonditus habebit) 
Kórach (Kore) = Ten, kdo si udělal lysinu na hlavě; Vyholený, Holohlavý (calvus); 

srov. Káreach 
 

36,6 Tulit autem Esau uxores suas et filios et filias et omnem animam domus suae 
et substantiam et pecora et cuncta, quae habere poterat in terra Chanaan, 
et abiit in alteram regionem recessitque a fratre suo Jacob. 
Vzal pak Ezau své ženy, syny a dcery i všechny lidi svého domu, 
svůj majetek a stáda i všechno, čeho mohl nabýt v zemi Kenaánu, 
a odebral se do jiné země, a tak se oddělil od svého bratra Jakuba. 
 

36,7 Divites enim erant valde et simul habitare non poterant, 
nec sustinebat eos terra peregrinationis eorum prae multitudine gregum. 
Oba byli velice bohatí a nemohli sídlit pospolu, 
protože země, ve které užívali pohostinství, jim nestačila pro množství (jejich) stád. 
 

36,8 Habitavitque Esau in monte Seir: ipse est Edom. 
Usadil se pak Ezau neboli Edóm v pohoří Seíru. 
 

36,9 Hae autem sunt generationes Esau patris Edom in monte Seir 
Toto je tedy rodopis Ezaua, praotce Edómců, v pohoří Seíru 
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36,1
0 

et haec nomina filiorum ejus: 
Eliphaz filius Ada uxoris Esau, 
Rahuel quoque filius Basemath uxoris ejus. 
a toto jsou jména jeho synů: 
Elífaz, syn Ezauovy ženy Ády,   
a Reúel, syn Ezauovy ženy Basematy. 
 

36,1
1 

Fueruntque Eliphaz filii Theman, Omar, Sepho et Gatham et Cenez. 
Synové Elífazovi byli: Téman, Ómar, Sefó, Gátam a Kenaz; 
 
Téman = Jih; Ómar = Výmluvný 
Sefó = Očekávání (ve smyslu naděje rodičů) 
Gátam = Velká únava (defatigatio magna) 
Kenaz (Kenez) = Lov, Kořist (venatus, praeda venando) 
 

36,1
2 

Erat autem Thamna concubina Eliphaz filii Esau, quae peperit ei Amalech: 
hi sunt filii Ada uxoris Esau. 
Timna pak, souložnice Elífaza, syna Ezauova, mu porodila Amálecha. 
To jsou vnuci Ezauovy manželky Ády. 
 
Timna (Tamna) = Zadržení, Zabránění, Odepření, Zápověď, Zákaz 
Amálek (Amalech) = Ten z hlubin; ale jinak nejasná etymologie, kořen se čtyřmi 

souhláskami, 
snad jde o jméno nesemitské či předsemitské nebo o složeninu 

36,1
3 

Filii autem Rahuel Nahath et Zara, Samma et Meza: 
hi filii Basemath uxoris Esau. 
Synové Reúelovi byli: Nachat a Zerach, Šama a Miza. 
To jsou vnuci Ezauovy manželky Basematy. 
 
Nachat (Nahat) = Klid, Uvolnění, Sestup (descensus) 
Zerach (Zara) = Východ slunce, Rozbřesk 
Šama (Samna) = Zpustošení 
Miza (Meza) = Paprsek 
 

36,1
4 

Isti quoque erant filii Oolibama filiae Anae filiae Sebeon uxoris Esau, 
quos genuit ei, Jehus et Ihelon et Core. 
A to jsou synové Oholíbamy, dcery Any, syna Sibeónova, manželky Ezauovy, 
které mu porodila: Jeúš, Jaelam a Kórach 
 

36,1
5 

Hi duces filiorum Esau: 
filii Eliphaz primogeniti Esau dux Theman, dux Omar, dux Sepho, dux Cenez, 
To jsou knížata synů Ezauových: 
synové Ezauova prvorozence Elífaza: kníže Téman, kníže Ómar, kníže Sefó, kníže 

Kenaz, 
 

36,1
6 

dux Core, dux Gatham, dux Amalech: 
hi filii Eliphaz in terra Edom et hi filii Ada. 
kníže Kórach, kníže Gátam a kníže Amálek. 
To jsou synové Elífazovi v zemi Edómu a to jsou vnuci Ádini. 
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36,1
7 

Hi quoque filii Rahuel filii Esau: dux Nahath, dux Zara, dux Samma, dux Meza: 
hi autem duces Rahuel in terra Edom: isti filii Basemath uxoris Esau. 
A to jsou synové Ezauova syna Reúela:: kníže Nachat, kníže Zerach, kníže Šama, 

kníže Miza. 
To jsou knížata (pocházející) od Reúela v zemi Edómu a to jsou vnuci Ezauovy ženy 

Basematy. 
 

36,1
8 

Hi autem filii Oolibama uxoris Esau: dux Jehus, dux Ihelon, dux Core: 
hi duces Oolibama filiae Anae uxoris Esau. 
To pak jsou synové Ezauovy manželky Oholíbamy: kníže Jeúš, kníže Jaelam, kníže 

Kórach. 
To jsou knížata (pocházející) z Oholíbamy, dcery Anovy, ženy Ezauovy. 
 

36,1
9 

Isti sunt filii Esau et hi duces eorum: ipse est Edom. 
To jsou synové Ezauovi neboli Edómovi a to jsou jejich knížata. 
 

36,2
0 

Isti sunt filii Seir horraei habitatores terrae: Lotan et Sobal et Sebeon et Ana 
Toto jsou synové Chorrejce Seíra, (původní) obyvatelé té země: Lotan, Sobal, 

Sebeon, Ana, 
 
Chorrejci = Churrijci (Obyvatelé jeskyní, lat. Troglodytes, Cavernarii); 
starověký národ původem snad urartejský, tedy ani semitský ani indoevropský 
Seír = Kozí (chlupatý jako kozel, lat. hirtus, hirsutus) 
Lótan = Přikrytý (coopertus) 
Šóbal (Sobal) = Koš (srov. arab. sabal) nebo Lvíče (srov. arab. šibl) 
Sibeón = Pestrý, Pestrobarevný nebo Hyena 
Ana = Odpověď nebo Odpovídající nebo Odpověděl (srov. sumerské a akkadské Anu 

= jméno boha nebes) 
 

36,2
1 

et Dison et Eser et Disan. Hi duces horraei filii Seir in terra Edom. 
Dišón, Eser a Díšan. To jsou knížata Chorrejců, synů Seírových v zemi Edóm. 
 
Dišón (Dison) = Zubr (srov. akkad. ditánu či didánu) 
Eser = Shromažďující, Hromadící (poklad) 
Díšan (Disan) = Antilopa (genus capreae majoris, pigargus, druh velkého kopytníka) 
 
 

36,2
2 

Facti sunt autem filii Lotan: Hori et Heman; erat autem soror Lotan Thamna. 
Synové Lótanovi byli: Chorí a Hémam; Lótanova sestra byla Timna. 
 
Chorí (Hori) = Chorrejec 
Hémam (Heman) = Zničení 
Timna (Tamna) = Zadržení, Zabránění, Odepření, Zápověď, Zákaz 
 

36,2
3 

Et isti filii Sobal: Alvan et Manahat et Ebal et Sepho et Onam. 
A toto jsou synové Šóbalovi: Alván, Manachat, Ébal, Šefó a Ónam. 
 
Alván = Nespravedlivý, Nepoctivý, Křivdící 
Manachat (Manahat) = Odpočívadlo (místo na svahu) 
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Ébal = Tučný, Silný (srov. arab. abl = tlustý) 
Šefó (Sefo) = Holý 
Ónam = Únava nebo Bolest (dolor maximus) nebo Jejich zármutek (moeror eorum); 
jméno má společný základ s jménem Ónan 
 

36,2
4 

Et hi filii Sebeon: Aja et Ana. 
Iste est Ana qui invenit aquas calidas in solitudine, cum pasceret asinos Sebeon 

patris sui; 
A to jsou synové Sibeónovi: Aja a Ana. 
To je ten Ana, který našel horké prameny ve stepi, když pásl osly svého otce Sibeóna; 
 
Aja = Dravý pták (srov. akkad. ajau, arab. ju´ju´= sokol), snad jde o luňáka hnědého 

(Milvus migrans) 
Ana = Odpověď nebo Odpovídající nebo Odpověděl (srov. sumerské a akkadské Anu 

= jméno boha nebes) 
 

36,2
5 

habuitque filium Dison et filiam Oolibama. 
měl pak syna Dišóna a dceru Oholíbamu. 
 
Dišón (Dison) = Zubr (srov. akkad. ditánu či didánu) 
Oholíbama = Můj stan výsosti nebo Můj stan na výsosti (tentorium excelsi, id est in 

excelso fixum) 
 

36,2
6 

Et isti filii Dison: Hamdan et Eseban et Jethram et Charan. 
A to jsou synové Díšonovi: Chemdán, Ešbán, Jitrán a Keran. 
 
Chemdán (Hamdan) = Žádostivý (cupiditas = žádostivost) 
Ešbán (Eseban) = Velice červený (valde ruber) 
Jitrán (Jetram) = Velice vynikající (valde excellens) 
Keran (Charan) = Beran (aries magnus et eximius) nebo i Pastevec (beranů) 
 

36,2
7 

Hi quoque filii Eser: Balaan et Zavan et Acan. 
A tito byli synové Eserovi: Bilhán, Zaavan a Akan. 
 
Bilhán (Balaan) = (Vzbuzující) úlek nebo Vylekaný 
Zaavan (Zavan) = Strach, Třesení 
Akan = Rychlý (arab. waq) 
 

36,2
8 

Habuit autem filios Disan, Hus et Aram. 
Díšan pak měl syny Úsa a Arana. 
 
Ús (Hus) = Rada (consiliátor) 
Aran (Aram) = Kozoroh (srov. syr. arná, akkad. armu) 
 

36,2
9 

Hi duces Horraeorum: dux Lotan, dux Sobal, dux Sebeon, dux Ana, 
To jsou knížata Chorrejců: kníže Lótan, kníže Šóbal, kníže Sibeón, kníže Ana, 
 

36,3
0 

dux Dison, dux Eser, dux Disan: 
isti duces Horraeorum qui imperaverunt in terra Seir. 
kníže Dišón, kníže Eser a kníže Díšan. 
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To jsou knížata Chorrejců, která panovala v zemi Seíru. 
 

36,3
1 

Reges autem, qui regnaverunt in terra Edom, antequam haberent regem filii 
Israël, fuerunt hi: 

Králové, kteří panovali v zemi Edómu, dříve než měli krále synové Izraelovi, byli 
tito: 

 
36,3
2 

Bela filius Beor nomenque urbis ejus Denaba. 
Bela, syn Beórův; jeho město se jmenovalo Dinhaba. 
 
Bela = Pohlcující, Polykající (devorans), tj. Pohlcení (nepřátel) 
Beór = Spálení, Pročištění (ohněm) – (incendium vel expurgatio) 
Dinhaba (Denaba), neznámé edómské město; etymologie nejasná, snad to znamená 

Místo soudu. 
 

36,3
3 

Mortuus est autem Bela, et regnavit pro eo Jobab filius Zarae de Bosra. 
Když Bela zemřel, kraloval místo něho Jóbab, syn Zeracha z Bosry. 
 
Jóbab = Naříkající 
Zerach (Zara) = Východ slunce, Rozbřesk 
Bosra = Nepřístupné místo, Opevněné místo (munimentum) 
 

36,3
4 

Cumque mortuus esset Jobab, regnavit pro eo Husam de terra Themanorum. 
Po Jóbabově smrti se stal králem místo něho Chušam z témanské země. 
 
Chušam (Husam) = Velký spěch nebo Předčasně narozený 
Témanská země = jižní země (srov. 1M 36,11) 
 

36,3
5 

Hoc quoque mortuo, regnavit pro eo Adad filius Badad, 
qui percussit Madian in regione Moab, et nomen urbis ejus Avith. 
Když i ten zemřel, panoval místo něho Hadad, syn Bedadův, 
jenž porazil Midjány v moábské zemi; a jeho město se jmenovalo Avít. 
 
Hadad (Adad) = Hřmící 
Bedad (Badad) = Osamělý 
Midján (Madian) = Spor, Midjánec; snad jde o posemitštěné Mitance, zahnané do 

sínajských oblastí, 
kteří byli bojovnými kočovníky (srov. 1M 37,28; 2M 3,1; 17,6; 18,5; Sd 6; Iz 60,6) 
Avít = Vyvrácené místo, Trosky; neznámé moábské nebo edómské město 
 

36,3
6 

Cumque mortuus esset Adad, regnavit pro eo Semla de Masreca. 
Když zemřel Hadad, nastoupil na jeho místo Samla z Masreky. 
Samla (Semla) = Plášť 
Masreka = Vinohrad 
 

36,3
7 

Hoc quoque mortuo, regnavit pro eo Saul de fluvio Rohoboth. 
Když i ten zemřel, stal se místo něho králem Saul od řeky Rechobót. 
 
Saul = Vyžádaný, Vyprošený (exoratus); Rechobót (Rohobot) = Rozšířená místa 
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36,3
8 

Cumque et hic obisset, successit in regnum Balanan filius Achobor. 
Po jeho smrti následoval v království Baal-chanan, syn Akbórův. 
 
Baal-chanan (Balanan) = Pán slitování (quem Baal gratiose dedit = kterého Baal 

milostivě obdaroval) 
Akbór (Achobor) = Tarbík (druh hlodavce) 
 

36,3
9 

Isto quoque mortuo, regnavit pro eo Adar, nomenque urbis ejus Phau, 
et appellabatur uxor ejus Meetabel filia Matred filiae Mezaab. 
Když i ten zemřel, nastoupil na jeho místo Hadar; jeho město se nazývalo Paú; 
a jeho manželka se jmenovala Mehetabel, dcera Matredy, vnučka Mé-zahaba. 
 
Hadar (Adar) = Nádhera 
Paú (Fau) = Křičení (vociferatio) nebo Bečení (balatus) 
Mehetabel (Meetabel) = Udobřená s Bohem 
Matred(a) = Stálé dotírání nebo Stálé kapání; Matreda byla tchýně krále Hadara 

(srov. 1Lp 1,50) 
Mé-zahab (Mezaab) = Vody zlata (aquae auri) 
 

36,4
0 

Haec ergo nomina ducum Esau in cognationibus et locis et vocabulis suis: 
dux Thamna, dux Alva, dux Jetheth, 
Toto jsou tedy jména knížat Ezauových podle jejich rodů, sídel a jmen: 
kníže Timna, kníže Alva, kníže Jetet, 
 
Timna (Tamna) = Zadržení, Zabránění, Odepření, Zápověď, Zákaz 
Alva = Bezpráví, Nespravedlnost 
Jetet = Stanový kolík 
 

36,4
1 

dux Oolibama, dux Ela, dux Phinon, 
kníže Oholíbama, kníže Ela, kníže Pínon, 
 
Oholíbama = Můj stan výsosti nebo Můj stan na výsosti (tentorium excelsi, id est in 

excelso fixum) 
Ela = Velký strom (terebint nebo dub) 
Pínon (Finon) ? 
 

36,4
2 

dux Cenez, dux Theman, dux Mabsar, 
kníže Kenaz, kníže Téman, kníže Mibsár, 
 
Kenaz (Kenez) = Lov, Kořist (venatus, praeda venando) 
Téman = Jih 
Mibsár (Mabsar) = Pevnost 
 

36,4
3 

dux Magdiel, dux Hiram: 
hi duces Edom habitantes in terra imperii sui: ipse est Esau pater Idumaeorum. 
kníže Magdíel a kníže Iram. 
To jsou edómská knížata bydlící ve svých územích; to je Ezau, praotec Idumejců. 
 
Magdíel = Drahocennost Boží (preciositas Dei, donum Dei pretiosum) 
Iram (Hiram) = Jejich město nebo Okolí města či Město s okolím 
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Idumejci = Edómci (Idumea = Edóm) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.10 Benjamínovo narození a Ráchelina smrt. 
Dína odjíždí do Egypta se svou dcerou Assenethou. Leina smrt. 

Rúbenův hřích. Propuštění Baly a Zelfy. Izákova smrt. 
Jakub byl pomazán králem v Betlémě. 

(1M 35,1-29) 
 

1. Téhož roku 3426 po stvoření světa, když byl Jakub velice zarmoucen na duchu pro strašlivý 
zločin svých synů a ocitl se v Šekemu, zjevila se mu duše Ježíšova, aby její posílila a potěšila, 
a řekla mu, aby odešel do Bételu, usadil se tam a vystavěl tam oltář. Jakub uposlechl Božího 
hlasu a připravil se k odchodu. A poněvadž někteří z jeho synů měli tajně nějaké modlářské 
šperky, které vzali při plenění Chamórova domu, Jakub nařídil, aby je odhodili, očistili se a 
převlékli si šat. Když se pak vydali na cestu a již se vzdálili od Šekemu, Jakub ty šperky zničil 
a zakopal je pod stromem. Rozhořčení obyvatelé města spolu s obyvateli některých sousedních 
měst byli připraveni pomstít se Jakubovi a jeho rodině za ten strašný zločin, kterého se dopustili 
jeho synové, a když viděli, že se vydal na cestu, chtěli jej pronásledovat, aby jej potrestali, 
avšak Bůh to nedopustil.173 
 
2. Jakub přišel pak do Bételu se svou rodinou, služebníky i dobytkem. Vybudoval tam oltář a 
přinesl Bohu oběť chleba a vína. Zjevil se mu věčný Otec, potvrdil změnu jeho jména z Jakuba 
na Izraele a slíbil mu dát zemi, kterou dal Abrahamovi a Izákovi. O několik dní později se Jakub 
znovu vydal na cestu a přišel se svou rodinou do města Betlému, které se potom nazývalo Ráma 
a pak Efrata. V červnu 3426 po stvoření světa, když se tam utábořili, Ráchel byla v 8. měsíci 
těhotenství, přišly na ni porodní bolesti a měla těžký porod, takže se v nebezpečí ocitl nejen 
život matky, ale i život dítěte. Porodní bábě se podařilo dítě zachránit a Ráchel mu dala jméno 
Benóni, tj. Syn mé bolesti, ale Jakub jej pojmenoval Benjamín, tj. Syn mé pravice, neboť jej 
považoval za milovaného syna a oporu pro své stáří. Ráchel po porodu zemřela a byla 
pochována u cesty do Betléma. Jakub se utábořil v Migdal-ederu, tj. Věž stáda, to znamená 

173 1M 35,1-5 
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vysoká stavba pro hlídání stád, kde byla dobrá pastva, a nařídil třicetidenní smutek za svou 
zemřelou manželku Ráchel.174 
 
3. Podle rabínských výkladů dosud byly budovány jen oltáře (mizbeach = oltář) Bohu – od 
Noema, Abrahama, Izáka a dvakrát Jákoba. Po smrti Ráchel, která zemřela při porodu, vztyčuje 
Jákob její náhrobek (maceva = náhrobek, pl. macevot). Podobně vztyčuje kámen (even = kámen, 
což je stažení slov av-ben = otec a syn) v polích u Lúzu a zasvěcuje ho olejem. Tento kámen je 
symbolem věčného spojení nebe se zemí a Izraele s Bohem. Druhý pomník staví Jákob na 
památku toho, že Izrael se nikdy neasimiluje (1M 31,44-47), avšak tento pomník byl postaven 
v exilu, a proto nebyl potřen olejem. Olej vzkříšení je vyhrazen jen pro zemi Izraele. Další 
pomník staví po svém návratu v Bét-elu a vylije na něj olej. Čtvrtý pomník staví na Ráchelině 
hrobě (1M 35,14-15; srov. Jr 31,15-16). Je otázka, proč neujel ještě relativně krátkou vzdálenost 
a neuložil manželku v Machpele u Hebronu. 
 
4. Ještě v r. 3426 po stvoření světa dosáhla nelibost Jakubových synů nad únosem Díny svého 
vrcholu, když Dína porodila dceru Asenatu, jež byla plodem jejího hříchu se Šekemem, a její 
bratři na ní naléhali, ať svou dceru zabije, aby nezůstalo ani stopy po Hemorově rodině. Jakub 
čelil tomu zločinnému záměru tím, že přikázal Díně, aby vzala svou dcerku a opustila jeho dům 
a skryla se. Dína opustila dům a rodinu svého otce a zamířila do Egypta, kam přišla ještě téhož 
roku. Několik dní po odchodu své dcery Díny a vnučky Asenaty následkem hlubokého žalu 
zemřela v Betlémě svatá matriarcha Lea. Jakub pohřbil její tělo v Hebronu v rodinné hrobce 
v machpelské jeskyni a zachoval třicetidenní smutek. 
 
5. Téhož roku 3426 po stvoření světa, když skončily dny smutku za Ráchel, stalo se, že 
Jakubova vedlejší manželka Bala vychytrale a svůdně, aby dosáhla jeho pádu, opakovaně 
obtěžovala Rúbena, jemuž bylo 22 let; myslela totiž, že hříchem s Rúbenem dosáhne jeho 
obvinění z krvesmilstva a prvorozenství pak přejde na Dana, druhorozeného syna Jakubova a 
jejího prvorozeného. Rúben s Balou nakonec přece jen spal a spatřil je Juda, jenž Balu podezíral 
z nečestných úmyslů a byl ve střehu. Ihned o tom pověděl Jakubovi, aby Bala nemohla obvinit 
Rúbena ze znásilnění, neboť na krvesmilstvu sama nesla hlavní vinu. Ohavná urážka, které se 
Rúben dopustil vůči svému otci, Jakuba nesmírně zarmoutila; Balu proklel a propustil. Její 
zapuzení velice pobouřilo jejího syna Dana, jenž o celé věci věděl a chtěl uchvátit práva 
prvorozenství svého bratra Rúbena. Utajil to a od té chvíle v sobě choval nesmiřitelnou nenávist 
a už neupustil od svých ctižádostivých úmyslů.175 * Následuje výčet Jakubových synů176 a 
zpráva o smrti Jakubova otce Izáka, který zemřel ve věku 180 let.177 
 
6. Zelfa po narození Benjamína se žárlivostí pozorovala, jak velice Jakub miluje svého 
nejmladšího syna, a proto pocítila k dítěti odpor. Po Balině zapuzení svěřil Benjamína do 
Zelfiny péče; dítěti tehdy bylo 6 měsíců. Když Jakub projevoval zvláštní náklonnost 
k Benjamínovi již od jeho narození, Zelfa na to hleděla s velkou nelibostí, protože dávala 
přednost svým synům Gádovi a Ašerovi, a její zášť ji jednou přivedla k tomu, že chtěla 
Benjamína upustit z náručí s úmyslem ho zabít. A třebaže tak nakonec neučinila, přece s ním 
špatně nakládala. To Jakubovi způsobilo větší zármutek než Rúbenovo krvesmilstvo s Balou a 
nemohl se s tím smířit, a proto svou vedlejší manželku Zelfu proklel a propustil, a sice 
v poslední den roku 3426 po stvoření světa. 
 

174 1M 35,6-21 
175 1M 35,22a 
176 1M 35,22b-26 
177 1M 35,27-29 
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7. Den poté, co skončil třicetidenní smutek za zemřelou Ráchel, a 24 dní předtím, než byl Jakub 
pomazán králem v Betlémě, nejsvětější Melchisedech v doprovodu sedmi archandělů zavolal 
starší betlémského okrsku a řekl jim: „Od zítřka za sedm dní se změní třetí díl vašich polí 
v opravdový ráj a poté se vrátím a mých sedm archandělů se mnou.“ Šestnáct dní před 
Jakubovým pomazáním přišel nejsvětější Melchisedech podruhé v doprovodu sedmi 
archandělů a znovu zavolal starší betlémského okrsku a řekl jim: „Od zítřka za sedm dní se 
změní další třetí díl vašich polí v opravdový ráj a poté se vrátím a mých sedm archandělů se 
mnou.“ A osm dní před Jakubovým pomazáním přišel nejsvětější Melchisedech potřetí 
v doprovodu sedmi archandělů a znovu zavolal starší betlémského okrsku a řekl jim: „Od zítřka 
se sedm dní se změní poslední třetí díl vašich polí v opravdový ráj a poté se vrátím a mých 
sedm archandělů se mnou a dám vám krále.“ Následujícího dne, to je 25. dne, nejsvětější 
Melchisedech v doprovodu sedmi archandělů zavolal starší betlémského okrsku a v jejich 
přítomnosti, jakož i v přítomnosti většiny lidu pomazal Jakuba na krále. To se stalo v r. 3426 
po stvoření světa, když Jakubovi bylo 82 let. Jeho královská vláda nad betlémským okrskem 
trvala 14 let. Po tu dobu Jakub přebýval v Betlémě až do roku 3440 po stvoření světa, kdy mu 
bylo 96 let, kdy téhož roku přesídlil do Šekemu. Jeho kněžská, patriarchální a monarchiální 
autorita byla uznávána ode všech obyvatel betlémského okrsku jeho království, kde se lidé 
obrátili a uctívali Boha Jakubova jakožto jediného pravého Boha. Jakub vybudoval oltář ve 
městě Betlémě, u něhož vzýval jméno Boží a přinášel Bohu oběť chleba a vína. 
 
 
 
 
  

Liber Genesis XXXV,1-29 
První kniha Mojžíšova 35,1-29 

 
35,1 Interea locutus est Deus ad Jacob: Surge, et ascende Bethel, et habita ibi, 

facque altare Deo, qui apparuit tibi quando fugiebas Esau fratrem tuum. 
Mezitím promluvil Bůh k Jakubovi: Vstaň a vystup do Bételu a přebývej tam, 
také (tam) udělej oltář Bohu, který se ti zjevil, když jsi utíkal před svým bratrem 

Ezauem.“ 
 

35,2 Jacob vero, convocata omni domo sua, ait: 
Abicite deos alienos, qui in medio vestri sunt, et mundamini ac mutate 

vestimenta vestra. 
Jakub tedy svolav všechen svůj dům, pravil: 
„Odhoďte cizí bohy, které u sebe máte, a očistěte se a převlečte se. 
 

35,3 Surgite, et ascendamus in Bethel, ut faciamus ibi altare Deo, 
qui exaudivit me in die tribulationis meae et socius fuit itineris mei. 
Vzhůru, pojďme do Bételu, abychom tam udělali oltář Bohu, 
který mne vyslyšel v den mého soužení a byl se mnou na cestě mého putování.“ 
 

35,4 Dederunt ergo ei omnes deos alienos, quos habebant, et inaures, quae erant in 
auribus eorum; 

at ille infodit ea subter terebinthum, quae est post urbem Sichem. 
Odevzdali mu tedy všechny cizí bohy, které měli, i náušnice, které měli na svých 

uších, 
a on je zakopal pod terebintem nedaleko za městem Šekemem. 
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35,5 Cumque profecti essent, terror Dei invasit omnes per circuitum civitates, 

et non sunt ausi persequi recedentes. 
Kudy šli, strach Bohem seslaný padal na všechna okolní města, 
takže se neodvážila odcházející pronásledovat. 
 

35,6 Venit igitur Jacob Luzam, quae est in terra Chanaan cognomento Bethel, 
ipse et omnis populus cum eo. 
Tak přišel Jakub do Lúzu, který je v zemi Kenaánu a má příjmení Bétel, 
on i všechen jeho lid. 
 
Lúz = Mandloň (srov. 1M 28,19; 35,6; 48,3; Joz 16,2; 18,13; Sd 1,23) 
Bét-el = Dům Boží 
 

35,7 Aedificavitque ibi altare, et appellavit nomen loci illius domus Dei; 
ibi enim apparuit ei Deus, cum fugeret fratrem suum. 
I vybudoval tam oltář a nazval jméno toho místo Dům Boží, 
neboť tady se mu zjevil Bůh, když před svým bratrem utíkal. 
 

35,8 Eodem tempore mortua est Debora nutrix Rebeccae et sepulta est ad radices 
Bethel 

subter quercum; vocatumque est nomen loci illius quercus fletus. 
V té době zemřela Debora, Rebečina kojná, a byla pochována na úpatí Bételu pod 

dubem; 
proto bylo jméno toho místo nazváno Elon-bachut, to znamená Dub nářku. 
 
Srov. 1M 24,59, kde je zmínka o Deboře. 
 

35,9 Apparuit autem iterum Deus Jacob, 
postquam reversus est de Mesopotamia Syriae, benedixitque ei 
Bůh se pak opět ukázal Jakubovi, 
když se byl navrátil ze Syrské Mezopotámie, a požehnal mu 
 

35,1
0 

dicens: Non vocaberis ultra Jacob, sed Israël erit nomen tuum. Et appellavit 
eum Israël, 

řka: „Už se nebudeš jmenovat Jakub, nýbrž tvé jméno bude Izrael.“ Nazval ho tedy 
Izraelem 

 
35,1
1 

dixitque ei: Ego Deus omnipotens: cresce et multiplicare: 
gentes et populi nationum ex te erunt, reges de lumbis tuis egredientur; 
a řekl mu: „Já jsem Bůh všemohoucí. Rosť a množ se; 
národové, ano národové národů z tebe budou a králové z tvých beder krve vzejdou. 
 

35,1
2 

Terramque, quam dedi Abraham et Isaac, dabo tibi et semini tuo post te. 
Zemi, kterou jsem dal Abrahamovi a Izákovi, dám tobě a tvému potomstvu po 

tobě.“ 
 

35,1
3 

Et recessit ab eo. 
Poté se Bůh od něho vzdálil. 
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35,1
4 

Ille vero erexit titulum lapideum in loco, quo locutus fuerat ei Deus, 
libans super eum libamina et effundens oleum 
On pak na to místě, kde Bůh k němu mluvil, vztyčil na památku kámen, 
obětoval na něm mokré oběti a polil jej olejem. 
 

35,1
5 

vocansque nomen loci illius Bethel. 
A pojmenoval ono místo Bétel. 
 

35,1
6 

Egressus autem inde venit verno tempore ad terram, quae ducit Ephratam, 
in qua, cum parturiret Rachel, 
Poté odtud odešel a přišel zjara do země, kudy se jde do Efraty. 
kde Ráchel začala pracovat k porodu. 
 

35,1
7 

ob difficultatem partus periclitari coepit. 
Dixitque ei obstetrix: Noli timere quia et hunc habebis filium. 
Následkem těžkého porodu ocitla se v nebezpečí. 
I řekla jí pomocnice: „Neboj se, neboť i tentokrát budeš mít syna.“ 
 
Efrata = Úrodná (země) – (fertilitas, fertilis) 
 

35,1
8 

Egrediente autem anima prae dolore et imminente jam morte, 
vocavit nomen filii sui Benoni, id est filius doloris mei; 
pater vero appellavit eum Benjamin, id est filius dextrae. 
Když pak bolestí život mizel a smrt již nastávala, 
nazvala svého syna Ben-óní, to je Syn mé bolesti. 
Otec ho však nazval Benjamín, to je Syn pravice. 
 
Ben-óní (Benoní) – Filius doloris mei, též Syn mého zmaru 
Ben-jamín (Benjamín) = Syn pravice, též Syn zdaru 
 

35,1
9 

Mortua est ergo Rachel, et sepulta est in via quae ducit Ephratam: haec est 
Bethlehem. 

Umřela tedy Ráchel a byla pochována na cestě vedoucí k Efratě, to je k Betlému. 
 
Betlém (hebr. Bét-lechem) = Dům chleba 
 
Ráchelin hrob byl buď v Selse mezi Efratou a Ramou, anebo mezi Betlémem a 

Migdal-ederem, 
kde podle sv. Jeronýma pastýři uslyšeli andělskou zvěst o narození božského 

Spasitele 
 

35,2
0 

Erexitque Jacob titulum super sepulcrum ejus: 
hic est titulus monumenti Rachel usque in praesentem diem. 
Nad jejím hrobem vztyčil Jakub pomník. 
To je pomník na Ráchelině hrobě až dodnes. 
 

35,2
1 

Egressus inde fixit tabernaculum trans turrem gregis. 
Odešed odtud, postavil stany za Migdal-ederem, to je za Věží stáda. 
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35,2
2 

Cumque habitaret in illa regione, abiit Ruben et dormivit cum Bala concubina 
patris sui; 

quod illum minime latuit. Erant autem filii Jacob duodecim. 
Když přebýval v té krajině, odešel Rúben a spal s Balou, souložnicí svého otce, 
což nezůstalo Jakubovi utajeno (a pokládal to za velké zlo). Jakubových synů bylo 

dvanáct: 
 

35,2
3 

Filii Liae primogenitus Ruben et Simeon et Levi et Judas et Issachar et 
Zabulon, 

Synové Leini: prvorozený Rúben, Šimon, Lévi, Juda, Isachar a Zabulón. 
 

35,2
4 

filii Rachel Joseph et Benjamin, 
Synové Ráchelini: Josef a Benjamín. 
 

35,2
5 

filii Balae ancillae Rachelis Dan et Nephtali, 
Synové Rácheliny služebné Baly: Dan a Neftalí. 
 

35,2
6 

filii Zelphae ancillae Liae Gad et Aser: 
hi sunt filii Jacob, qui nati sunt ei in Mesopotamia Syriae. 
Synové Leiny služebné Zelfy: Gád a Ašer. 
To jsou Jakubovi synové, kteří  se mu narodili v Syrské Mezopotámii. 
 

35,2
7 

Venit etiam ad Isaac patrem suum in Mambre civitatem Arbee, haec est 
Hebron; 

in qua peregrinatus est Abraham et Isaac. 
Jakub přišel též ke svému otci Izákovi do (údolí) Mamre, do města Kirjat-arby, to je 

Hebronu, 
kde pobývali jako hosté Abraham a Izák. 
 
Údolí Mamre (Mambre) bylo údolí blízko od Hebronu, kde rostly posvátné duby, 
podobně jako v údolí Móre. Šlo tedy o doubravu. Tam Abraham vystavěl již třetí 

oltář. 
Je možné, že název Mamre souvisí s hebr. m-r-´= žírný, úrodný. 
Město Kirjat-arba (Arbe) = Město čtyř 
Město Hebron leží asi 40 km jižně od Jeruzaléma. Název znamená spojený či 

sdružený, 
anebo může být odvozeno od hebr. číslovy ´arba´ = čtyři, což by pak znamenalo 

křižovatku čtyř cest. 
Arabsky se město jmenuje al-Chalíl, což znamená Přítel (Boží), tj. Abraham. 
 

35,2
8 

Et completi sunt dies Isaac centum octoginta annorum. 
Všech Izákových dnů bylo jedno sto osmdesát let. 
 

35,2
9 

Consumptusque aetate mortuus est, et appositus est populo suo senex et plenus 
dierum, 

et sepelierunt eum Esau et Jacob filii sui. 
Věkem jsa sešlý, zemřel a byl přiřazen ke svému lidu, jsa (již) stařec vysokého 

věku. 
Jeho synové Ezau a Jakub ho pochovali. 
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13. Jakubovi synové, zvláště Josef 
(1M 37,1 – 50,26) 

 
 
 

13.1 Josefovy sny. Josef byl prodán od svých bratrů a zavlečen do Egypta 
(1M 37) 

 
1. Jakub miloval Josefa více než všechny své ostatní syny pro jeho nevinnost a upřímnost a 
obdaroval jej barevnou vyšívanou tunikou. Josefovi bylo v té době 16 let, totiž v r. 3430 po 
stvoření světa, a již chodíval pást stáda se čtyřmi ze svých bratrů, syny Baly a Zelfy, žen svého 
otce, totiž s Danem a Neftalím, Gádem a Ašerem. Jednoho dne, když Josef viděl, že každý 
z jeho čtyř bratrů se dopustil těžkého hříchu, podle některých zpráv hříchu nečistoty se zvířaty, 
šel a řekl o tom svému otci, který je přísně napomenul, ale probudil se v nich jistý hněv na 
Josefa.178 Dále pak Jakubova velká láska k Josefovi a oblíbenost tohoto syna probudila závist 
ve všech jeho bratrech, takže jej začali nenávidět a špatně s ním nakládali.179 
 
2. Stalo se pak, že téhož roku 3430 po stvoření světa měl Josef ve věku 16 let dva sny a ve své 
nevinnosti je sdělil svým bratrům i svému otci, což v bratrech vzbudilo ještě větší nenávist. 
Bratři tím byli pobouřeni a nevražili na Josefa, o druhém snu pak řekli otci Jakubovi, který se 
na to Josefa důkladně vyptal. Bratři na něho žárlili, ale otec uchovával tato tajemství v srdci.180 
 
3. V prvním snu Josef viděl svých jedenáct bratrů, jak se mu klanějí; v druhém snu Josef 
vyrozuměl, že slunce, měsíc a jedenáct hvězd představuje jeho otce, matku a jedenáct bratrů. 
Oba sny se Josefovi zdály v noci na 6. ledna roku 3430 po stvoření světa. Srov. Josefovy sny o 
snopech (země) a klanění hvězd (nebe) a Jákobův sen o žebříku (nebe a země). Nebe i země 
jsou spojeny božským zákonem (srov. starozákonní předpisy pro kuchyni, ložnici a tržiště). 
Ústředním bodem vesmíru zbožných je Bůh (tvoří člověka ke své podobě podle svého obrazu), 
kdežto ústředním bodem vesmíru pohanů je člověk (tvoří si bohy k obrazu lidskému): sochař 
Praxiteles vidí v lidském obrazu nejvyšší dokonalost, chór v Sofoklově Antigoně zpívá: ačkoli 
ve vesmíru je mnoho divů, nic není tak úžasné jako lidská bytost. Podle některých zpráv se celá 
událost stala již v r. 3426 po stvoření světa, když Josefovi bylo teprve 12 let, a to by pak 
znamenalo, že Benjamín, třebaže se ještě nenarodil, byl již počat a že v lůně své matky Ráchel 
byl náhle obdařen užíváním rozumu a svým tělem rovněž se klaněl svému bratrovi, poté se 
vrátil do běžné polohy dítěte během těhotenství. 
 
4. O několik dní později, když Josef oznámil své sny, šel se svým otcem Jakubem a několika 
služebníky do údolí Mamre v Hebronu navštívit jeskyni v Machpele, kde byli pohřbeni 
Jakubovi rodiče Izák a Rebeka a Jakubovi prarodiče Abraham a Sára. Na své cestě do Hebronu 

178 Podle jiných zpráv Josef pověděl Jakubovi o tom, že jeho bratři zabíjejí nejlepší kusy ze stáda a jedí je (viz 
Závěti dvanácti patriarchů, Závěť Gádova, I,6). 
179 1M 37,1-4 
180 1M 37,5-11 
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procházeli Jeruzalémem, kde Jakub ukázal Josefovi místo, kde stával chrám a pahorek Izákovy 
oběti. Josefových jedenáct bratrů však zůstalo doma v Sichemu, aby pásli stáda, a spolu s nimi 
Lea, Dína, Bala a Zelfa. Jednoho dne Jakub v Mamre řekl Josefovi, že jej posílá do Sichemu, 
aby se podíval za svými bratry a podal mu zprávu. Josef s několika služebníky pak odcestoval 
z Hebronu a hledal své bratry v okolí Sichemu, ale nenašel je. Jistý muž mu pověděl, že odtáhli 
pást do Dótanu, a proto Josef zanechal služebníky v Sichemu a sám odešel hledat své bratry do 
Dótanu, který je vzdálen asi 20 km na sever, a tam je skutečně nalezl.181 
 
5. Dne 17. února 3430 po stvoření světa Josefovi bratři, když zdálky viděli, že se k nim Josef 
blíží, řekli si mezi sebou z Danova návodu, že ho zabijí a vhodí do některé cisterny a pak řeknou, 
že ho sežrala zvěř. Nejstarší Rúben se však rozhodl vysvobodit Josefa z jejich rukou, a proto 
jim navrhl, aby neprolévali jeho krev a jen ho vhodili do některé vyschlé cisterny v poušti, a 
zamýšlel, že ho později vysvobodí a navrátí otci Jakubovi. Sotva k nim Josef přišel, vrhli se na 
něho, nedbali jeho proseb, strhli s něj jeho barevnou tuniku a vhodili jej do vyschlé cisterny.182 
Den 17. února roku 1 je dnem odchodu Svaté Rodiny do Egypta. Nevinný Josef, milovaný od 
svého otce a z nenávisti prodaný od svých bratrů za dvacet stříbrných, nenacházející u svých 
vlastních víry, pokořený a uvězněný, avšak prozřetelností Boží povýšený a ustanovený 
záchrancem země, se stal živým předobrazem Ježíše Krista. 
 
6. Hned poté se bratři posadili blízko té cisterny, aby pojedli. Rúben je pak opustil s úmyslem 
vrátit se, až by odešli, vytáhnout Josefa a poslat jej zpět k otci Jakubovi. A stalo se, že když se 
bratři rozhlédli, spatřili v dálce velbloudí karavanu Izmaelitů, jež od Gileádu táhla do Egypta 
s nákladem voňavek a koření. Na Judův návrh, aby Josefa prodali Izmaelitům, jej ostatní bratři 
vytáhli z vyschlé cisterny, kde zůstal asi hodinu, Aby Josefovi způsobili větší utrpení a sami se 
v jeho očích ospravedlnili, Neftalí a Šimon se souhlasem ostatních bratrů kromě Rúbena, který 
nebyl přítomen, řekli Josefovi, že jeho otec Jakub po poradě s matkou Ráchel se tak rozhodl a 
nařídil jim, aby Josefa prodali s ohledem na jeho sny, které měl. Josef tomu uvěřil. Jeho bratři 
jej pak prodali Izmaelitům za dvacet šekelů (podle jiných zpráv třicet kousků) stříbra a ti Josefa 
vzali s sebou do Egypta. Když se pak Rúben vrátil k té cisterně a Josefa už nenašel, roztrhl svůj 
oděv, vrátil se k bratrům a naříkal, neboť jako nejstarší bratr cítil za celou událost zodpovědnost. 
Po společné poradě vzali bratři Josefovu tuniku, porazili kozla a namočili ji v jeho krvi. Dali ji 
jednomu ze služebníků a poslali jej k otci Jakubovi do Hebronu se vzkazem, že ji našli a zda ji 
poznává. Jakub poznal tuniku svého syna Josefa a domníval se, že jej roztrhala zvěř; proto 
roztrhl svůj oděv, obklékl si žínici a oplakával smrt svého syna, aniž by podezíral ze spáchání 
zločinu jeho bratry. Po několika dnech přišlo do Hebronu k Jakubovi všech deset Josefových 
bratrů s Leou, Dínou a ostatními, aby Jakuba potěšili, avšak nepodařilo se jim to a Jakub stále 
oplakával Josefovu smrt a nedal se potěšit. Tou strašnou ranou zmizení svého milovaného syna, 
o němž si myslel, že je mrtev, se Jakub znovu očistil od hříchů svého života; především od 
podvodu, jímž na svém otci Izákovi dosáhl požehnání prvorozených. Neboť Jakub věřil, že jeho 
syn zemřel, a to mu působilo větší bolest než to, co mu řekli jeho zvrácení synové, aby měl 
alespoň naději, že Josefa může ještě někdy spatřit.183 
 
7. Mezitím Izmaelité, kteří Josefa koupili, přišli do Egypta a prodali ho za otroka Potífarovi, 
veliteli faraónovy tělesné stráže a zároveň faraónovu kancléři. To se stalo 19. března 3430 po 
stvoření světa, když Josefovi bylo dvanáct let.184 
 

181 1M 37,12-17 
182 1M 37,18-24 
183 1M 37,25-35 
184 1M 37,36 
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8. Hyksósové nebo alespoň jejich aristokracie byli Semité a hovořili jazykem příbuzným 
hebrejštině. Vládli v Dolním Egyptě asi 150 let v II. přechodném období (asi 1790 – 1580 př. 
Kr.). uvádí se, že za 13. a 14. dynastie185 (asi v letech 1790 – 1680 př. Kr.) začali pronikat do 
Dolního Egypta, vládly tam jejich vlastní 15. a 16. dynastie, 186 zatímco v Horním Egyptě 
v Thébách vládla 17. dynastie.187 Založili nové sídelní město Hatvoret (Auaris, hebrejsky Sóan, 
srov. 4M 13,22).188 Vládcové Horního Egypta jim platili daně. Kolem r. 1560 př. Kr. byli od 
Egypťanů poraženi a vyhnáni.  Egypťané pak zničili téměř všechno, co jim nenáviděné Hyksósy 
připomínalo. Příchod Jákobových synů do Egypta (do země Gošen východně od nilské delty) 
historicky spadá právě do období vlády hyksóských faraónů. Hyksóští faraónové svěřovali 
vysoké úřady raději Semitům, kteří jim byli etnicky bližší, než Egypťanům, kteří je nenáviděli. 
Josefa si koupil od Izmaelitů Egypťan Potífar, faraónův dvořan, velitel tělesné stráže (1M 39,1). 
Písmo svaté zdůrazňuje jeho národnost proto, že byl výjimkou mezi strážci hyksóských faraónů. 
 
9. Změny v Josefově životě se odrážejí jako v zrcadle na proměnách oděvu: milovaný syn je 
zbaven tuniky, otrok zanechá šat v rukou svůdkyně, vězeň předstupuje před faraóna v nových 
šatech, oblíbený místokrál nese oděv a znaky svého úřadu, usmířený bratr rozdává nové šaty. 
 
 
 
 
 
  

Liber Genesis XXXVII,1-36 
První kniha Mojžíšova 37,1-36 

 
37,1 Habitavit autem Jacob in terra Chanaan, in qua pater suus peregrinatus est, 

Přebýval tedy Jakub v zemi Kenaánu, ve které byl hostem jeho otec. 
 

37,2 et hae sunt generationes ejus. 
Joseph, cum sedecim esset annorum, pascebat gregem cum fratribus suis adhuc 

puer; 
et erat cum filiis Balae et Zelphae uxorum patris sui; 
accusavitque fratres suos apud patrem crimine pessimo. 
Jeho dějiny jsou tyto: 
Josef, když mu bylo šestnáct let a byl tedy ještě chlapcem, 
pásal stáda se svými bratry. Jednou byl se syny Baly a Zelfy, otcových žen. 
I obžaloval své bratry u otce z velice zlého hříchu. 
 
Všechny staré biblické rukopisy uvádějí věk 17 let (kromě Vulgáty). 
 

37,3 Israël autem diligebat Joseph super omnes filios suos, eo quod in senectute 
genuisset eum; 

fecitque ei tunicam polymitam. 
Izrael miloval Josefa nade všechny své syny, poněvadž ho zplodil ve stáří; 
i dal mu udělat pestrobarevnou tuniku. 

185 Šlo o nejistý počet panovníků; sídelní město nezjištěno. 
186 Šlo asi o 30 málo známých panovník, z nichž jsou doloženi jen čtyři: Apopi I., Apop, Chajan a Apopi II. 
187 Šlo o nejistý počet panovníků, jen zčásti nezávislých na Hyksósech. 
188 Auaris bylo mohutně opevněné sídlo ve východní nilské deltě a mělo rozlohu asi 4 km2. 
Ztotožňuje se s archeologickou lokalitou Tell ed-Dabaa. 
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Izrael miloval Josefa nade všechny své syny, třebaže sám tolik trpěl náklonností svého 
otce Izáka k Ezauovi. Josef byl synem jeho stáří, byl výjimečně inteligentní a Izák mu 
předal vědění Semovo 
a Heberovo. Rozpoznal v něm strážce svého duchovního odkazu. Na znamení své 
náklonnosti mu 
daroval pestrou tuniku, jakou nosili vůdcové (srov. 2S 13,18). To vzbudilo závist a 
nenávist Josefových bratrů, kteří na Josefa začali žárlit. 
 

37,4 Videntes autem fratres ejus quod a patre plus cunctis filiis amaretur, 
oderant eum, nec poterant ei quidquam pacifice loqui. 
Když jeho bratři viděli, že otec jej má raději než všechny ostatní syny, 
začali ho nenávidět, až nemohli k němu ani laskavého slova promluvit. 
 

37,5 Accidit, quoque ut visum somnium referret fratribus suis; 
quae causa majoris odii seminarium fuit. 
Jednou měl Josef sen a vyprávěl ho svým bratrům; 
to bylo příčinou ještě větší nenávisti. 
 

37,6 Dixitque ad eos: Audite somnium meum quod vidi: 
Řekl jim: „Slyšte sen, který jsem měl. 
 

37,7 putabam nos ligare manipulos in agro et quasi consurgere manipulum meum et 
stare, 

vestrosque manipulos circumstantes adorare manipulum meum. 
Zdálo se mi, že jsme vázali snopy na poli; můj snop povstal a stál, 
vaše pak snopy stály kolem dokola a klaněly se mu.“ 

37,8 Responderunt fratres ejus: Nunquid rex noster eris? aut subiciemur dicioni tuae? 
Haec ergo causa somniorum atque sermonum invidiae et odii fomitem 

ministravit. 
Jeho bratři odpověděli: „Budeš snad naším králem nebo budeme poddáni tvé vládě?“ 
Tento sen a řeči tedy závist a zášť ještě více roznítily. 
 

37,9 Aliud quoque vidit somnium, quod narrans fratribus ait: 
Vidi per somnium quasi solem et lunam et stellas undecim adorare me. 
Měl ještě jiný sen. Vypravoval jej bratrům takto: 
„Zdálo se mi, jak slunce, měsíc a jedenáct hvězd se mi klaní.“ 
 

37,1
0 

Quod cum patri suo et fratribus rettulisset, increpavit eum pater suus, et dixit: 
Quid sibi vult hoc somnium quod vidisti? 
num ego et mater tua et fratres tui adorabimus te super terram? 
Když to otci a bratrům vypravoval, domlouval mu otec a řekl: 
„Co znamená tento sen, který jsi měl? 
Budu snad já, tvoje matka a tvoji bratři sklánět se před tebou až k zemi?“ 
 

37,1
1 

Invidebant ei igitur fratres sui, pater vero rem tacitus considerabat. 
Záviděli mu tedy jeho bratři, otec však mlčky o věci přemýšlel.      (srov. L 2,50) 
 

37,1
2 

Cumque fratres illius in pascendis gregibus patris morarentur in Sichem, 
Když jednou jeho bratři, pasouce otcova stáda, zdržovali se v Šekemu, 
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37,1
3 

dixit ad eum Israël: Fratres tui pascunt oves in Sichimis; veni, mittam te ad eos. 
Quo respondente: 
pravil mu Izrael: „Tvoji bratři pasou ovce v Šekemu; pojď, pošlu tě k nim.“ 
Když on odpověděl: 
 

37,1
4 

Praesto sum, ait ei: 
Vade et vide si cuncta prospera sint erga fratres tuos et pecora, et renuntia mihi 

quid agatur. 
Missus de valle Hebron venit in Sichem, 
„Tu jsem,“ pravil mu: 
„Jdi a podívej se, mají-li se tvoji bratři i stáda ve všem dobře, a oznam mi, co se děje.“ 
 Jsa vyslán z Hebronského údolí, přišel do Šekemu. 
 

37,1
5 

invenitque eum vir errantem in agro et interrogavit quid quaereret. 
(Nějaký) muž, který ho potkal, když bloudil po polích, tázal se ho, co hledá. 
 

37,1
6 

At ille respondit: Fratres meos quaero, indica mihi ubi pascant greges. 
On odpověděl: „Své bratry hledám, pověz mi, kde pasou stáda.“ 
 

37,1
7 

Dixitque ei vir: Recesserunt de loco isto; audivi autem eos dicentes: Eamus in 
Dothain. 

Perrexit ergo Joseph post fratres suos et invenit eos in Dothain. 
I pravil mu ten muž: „Odešli s tohoto místa, slyšel jsem však, že pravili: Pojďme do 

Dótanu.“ 
Šel tedy Josef za svými bratry a našel je v Dótanu. 
 
Dótan (Dóthain) = Dvě cisterny (zaniklé město severně od Šekemu, asi 100 km 

severně od Hebronu) 
 

37,1
8 

Qui, cum vidissent eum procul, antequam accederet ad eos, cogitaverunt illum 
occidere, 

Když ho v dálce spatřili, dříve než k nim došel, zamýšleli ho zabít. 
 

37,1
9 

et muto loquebantur: Ecce, somniator venit: 
Mluvili mezi sebou: „Hle, vypravěč snů přichází, 
 

37,2
0 

Venite, occidamus eum, et mittamus in cisternam veterem, 
dicemusque: Fera pessima devoravit eum, 
et nunc apparebit quid illi prosint somnia sua. 
Pojďme, zabijme ho a vhoďme do staré cisterny, 
a pak řekneme: Divoká šelma ho pohltila. 
Pak se ukáže, co mu prospějí jeho sny.“ 
 
Cisterny byly hluboké nádrže, vyhloubené v zemi nebo vytesané ve skále, 
k zachycení vody v době dešťů pro dobu sucha 
 

37,2
1 

Audiens autem hoc Ruben nitebatur liberare eum de manibus eorum et dicebat: 
Uslyšev to Rúben rozhodl se vysvobodit ho z jejich rukou a řekl: 
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37,2
2 

Non interficiatis animam ejus nec effundatis sanguinem; 
sed proicite eum in cisternam hanc, quae est in solitudine, 
manusque vestras servate innoxias. 
„Nezabíjejte ho a neprolévejte krev, 
ale hoďte ho do této cisterny, která je na poušti; 
zachovejte tak svoje ruce čisté.“ 
 

37,2
3 

Hoc autem dicebat volens eripere eum de manibus eorum et reddere patri suo. 
To řekl, poněvadž ho chtěl vysvobodit z jejich rukou a vrátit otci. 
 

37,2
4 

Confestim igitur, ut pervenit ad fratres suos, nudaverunt eum tunica talari et 
polymita 

miseruntque eum in cisternam veterem quae non habebat aquam. 
Hned tedy, jak přišel k bratrům, svlékli ho z pestrobarevné tuniky, dlouhé až po paty, 
a spustili ho do staré cisterny, která neměla vodu. 
 

37,2
5 

Et sedentes ut comederent panem viderunt Ismaëlitas viatores venire de Galaad 
et camelos eorum portantes aromata et resinam et stacten in Aegyptum. 
Posadivše se pak, aby pojedli chléb, uzřeli izmaelské kočovníky, kteří přicházeli 

z Gileádu, 
a jejich velbloudy, nesoucí vonidla, kadidlo a ladanum do Egypta. 
 
Gileád nebo též Galaad = Val svědectví či Val svědek. Jde o pohoří na východní straně 

Jordánu, 
nynější Džebel Džil´ad, mezi řekami Jarmuk na severu a Moábskou vysočinou na jihu. 
Ve starověku bylo hojně zalesněné. Řeka Jabbok tuto krajinu rozděluje na dvě části. 
Jiný výklad jména Gileád = Trvalé tryskání, Trvale tryskající pramen, Trvalý zřídlo 
(Scaturigo perpetua, Sprudelquell). 
aromata = vonné lásky (hebr. nekhóth = balsám), 
resina = pryskyřice (hebr.sorí = pryskyřice z lentišku Pistacia lentiscus neboli mastix), 
stacté = myrrha, pryskyřice z myrrhovníku pravého; 
la(b)danum = klejopryskyřice z polokeře z čeledi cistovitých Cistaceae (Cistus 

ladanifer), hebr. lót; 
mastix = pryskyřice z keře řečíku lentišku (Pistacia lentiscus); 
kadidlo = vonná pryskyřice z keře kadidlovníku Boswellia 
 

37,2
6 

Dixit ergo Judas fratribus suis: 
Quid nobis prodest si occiderimus fratrem nostrum, et celaverimus sanguinem 

ipsium? 
I pravil Juda svým bratrům: 
„Co nám prospěje, zabijeme-li svého bratra a zatajíme-li jeho vraždu? 
 

37,2
7 

Melius est ut venundetur Ismaëlitis, et manus nostrae non polluantur; 
frater enim et caro nostra est. Adquieverunt fratres sermonibus illius. 
Raději ho prodejme Izmaelcům; tak aspoň neposkvrníme si rukou; 
on je přece náš bratr a naše krev.“ Bratři s jeho řečí souhlasili. 
 

37,2
8 

Et praetereuntibus Madianitis negotiatoribus, extrahentes eum de cisterna 
vendiderunt eum Ismaëlitis viginti argenteis, qui duxerunt eum in Aegyptum. 
Když tedy madiánští kupci jeli kolem, vytáhli ho z cisterny 
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a prodali Izmaelcům za dvacet stříbrných; ti ho odvedli do Egypta. 
 
Izmaelci jsou nazýváni Madiánci, protože oba národy nebylo snadné přesně od sebe 

rozeznat, 
protože měli společný původ od Abrahama, sídlili vedle sebe a často spolu vyjížděli do 

boje 
nebo podnikali výpravy. Jejich sounáležitost je zjevná. Srov. Sd 8,24. 
 

37,2
9 

Reversusque Ruben ad cisternam non invenit puerum, 
Když se Rúben vrátil k cisterně a nenalezl (tam) chlapce, 
 

37,3
0 

et, scissis vestibus, pergens ad fratres suos ait: Puer non comparet, et ego quo ibo? 
roztrhl své roucho a jda k bratrům, pravil: „Chlapce nevidět, a já kam půjdu?“ 
 

37,3
1 

Tulerunt autem tunicam ejus, et in sanguine haedi, quem occiderant, tinxerunt, 
Oni pak vzali jeho tuniku, zabili kozla a v jeho krvi ji smočili 
 
Krev kozla připomíná kozlečí kůže, kterými kdysi Jakub obelstvil svého otce. 
 

37,3
2 

mittentes qui ferrent ad patrem et dicerent: Hanc invenimus: vide utrum tunica 
filii tui sit an non. 

a poslali ji k otci se vzkazem: „To jsme nalezli; pohleď, není-li to tunika tvého syna.“ 
 

37,3
3 

Quam cum agnovisset pater, ait: Tunica filii mei est: 
fera pessima comedit eum, bestia devoravit Joseph. 
Otec ji poznal a řekl: „To je tunika mého syna, 
divoká šelma ho roztrhala, divoká šelma Josefa pohltila!“ 
 

37,3
4 

Scissisque vestibus, indutus est cilicio lugens filium suum multo tempore. 
A roztrhnuv roucho, oblékl se v žínici a dlouho oplakával svého syna. 
 

37,3
5 

Congregatis autem cunctis liberis ejus ut lenirent dolorem patris, noluit 
consolationem accipere, 

sed ait: Descendam ad filium meum lugens in infernum. Et, illo perseverante in 
fletu, 

Když se shromáždily všechny jeho děti, aby zmírnily otcovu bolest, nechtěl se dát 
potěšit, 

nýbrž řekl: „Bolestí sestoupím k svému synu do hrobu.“ A plakal bez ustání. 
 

37,3
6 

Madianitae vendiderunt Joseph in Aegypto Putiphari eunucho Pharaonis 
magistro militum. 

Madiánci prodali Josefa v Egyptě Potífarovi, faraónovu dvořanu, veliteli osobní stráže. 
 
Potífar = Darovaný Reem (bohem slunce) 
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13.2 Juda se ožení a má tři děti. Jakub se vrací z Betléma do Šekemu. Támařin příběh. 
(1M 38) 

 
1. Rúbenův a Bálin strašný hřích krvesmilné nečistoty dal Judovi příležitost k jeho 
osamostatnění, a proto v témže roce 3426 po stvoření světa, když Jakub žil se svými jedenácti 
syny v Betlémě, se stalo, že Juda ve věku 18 let opustil svého otce i bratry a sestoupil do města 
Adullámu, nepříliš vzdáleného od Betléma, kde se připojil k adullámskému muži jménem Chíra 
a vzal si za manželku kenaánskou dívku, jejíž otec se jmenoval Šúa a jež se obrátila k lidu 
Božímu, a měl s ní tři syny: prvorozeného Era, druhý rok Onana a třetí rok Šelu.189 
 
2. V roce 3440 po stvoření světa, když Jakubovi bylo 96 let a ukončil svou vládu v betlémském 
okrsku, rozhodl se vrátit do Šekemu se svými deseti syny, se svými služebníky i se svým 
majetkem. Ale když Amorrejci obsadili šekemský okrsek, Jakub přišel na toto území jakožto 
vojevůdce a svým mečem a s pomocí dvou andělských legií a svých služebníků zvítězil nad 
Amorrejci a dobyl šekemmský okrsek zpět. Šekemský okrsek byl později znám jako Samařsko. 
 
3. V r. 3441 po stvoření světa, když Judův syn Er dosáhl 14 let svého věku, Juda jej oženil 
s dívkou jménem Támar. Ale Bůh potrestal Era smrtí za jeho hříšnost. Juda pak oženil svého 
syna Onana, když mu bylo 14 let, s vdovou po jeho zemřelém bratrovi, aby mu zplodil 
potomstvo. A Onan byl potrestán smrtí za zvrhlé bránění početí dětí, neboť vypouštěl své 
semeno na zem. Po Onanově smrti řekl Juda své snaše Támaře, aby jako vdova počkala 
v otcovském domě, dokud jeho syn Šela nedosáhne věku 14 let, aby jí ho mohl dát za 
manžela.190 
 
4. Mezitím Juda ovdověl, a když jeho nejmladší syn Šela dovršil 14 let, nedal jej za manžela 
Támaře, protože se obával, aby také Šela nezemřel jako oba jeho bratři. Když pak Juda putoval 
ke stříži svých ovcí do Timny, Támar se o tom dozvěděla, odložila vdovské šaty, zastřela si tvář 
rouškou a posadila se u cesty do Timny s úmyslem, aby s ní zplodil dítě. Nebyla totiž dána za 
manželku tehdy již dorostlému Šelovi. Když Juda míjel zahalenou Támaru, považoval ji za 
nevěstku a chtěl s ní zhřešit za kůzle ze stáda. Támar si od něho vyžádala lstivě do zástavy 
pečetidlo se šňůrkou (náramkem) a hůl. Když s ním po jedné noci otěhotněla, vrátila se domů 
a opět oblékla vdovské šaty. Juda jí pak poslal kůzle za její chlípnou službu a chtěl vrátit 
zastavené věci, ale Támar už tam nebyla. Po třech měsících Judovi oznámili, že jeho ovdovělá 
snacha otěhotněla, a on přikázal, aby ji upálili. Ona mu však poslala vzkaz s jeho třemi 
zastavenými věcmi, že se milovala s mužem, jemuž ty věci patří. Juda uznal svou chybu, že jí 
nedal svého syna Šelu za manžela a že s ní zhřešil, takže jeho vina byla větší než Támařina. O 
šest měsíců později porodila dvojčata Perese a Zeracha. Linie zaslíbeného potomka, z níž 
pocházel Kristus, pokračovala přes Judu v osobě Peresově.191 
 

189 1M 38,1-5 
190 1M 38,6-11 
191 1M 38,12-30 
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5. Poté, co vdovec Juda a vdova Támar se dopustili onoho těžkého hříchu, už spolu neměli 
žádné nezákonné styky a naopak svého těžkého hříchu litovali a konali pokání. Jakub v Šekemu 
slyšel, čeho se dopustil jeho syn , a zavolal si jej z Adullámu, aby jej přísně pokáral.  Ačkoli se 
Juda již osamostatnil, pokořil se před otcem a vyžádal si jeho požehnání, které mu Jakub udělil. 
V náhradu za to, co jeho syn provedl, Jakub z vnuknutí Božího mu pak řekl, aby si vzal Támar 
za ženu. Juda přijal jeho nařízení a vzal si ji za manželku. Patriarcha Jakub jakožto nejvyšší 
autorita Církve té doby měl pravomoc uspořádat tuto záležitost. Juda a Támar se vzali v r. 3443 
po stvoření světa ještě před narozením dvojčat Perese a Zeracha. Jakubovi bylo tehdy 99 let. 
 
6. Bůh přísně potrestal Era a Ónana za jejich ohavný skutek dobrovolného bránění početí dětí, 
a od té doby se tomuto hříchu říká lidově onanie či onanismus. Těžký porod dvojčat Perese a 
Zeracha byl způsoben tím, že oba chlapci již v matčině lůně spolu zápasili. Juda vystupuje jako 
předobraz Krista, jeho první manželka, dcera Šúova, je předobrazem Synagógy a jeho druhá 
manželka Támar je předobrazem Církve. Dvojčata Peres a Zerach bývají považována za 
předobraz zlých a dobrých lidí v Církvi. 
 
7. Mezi příběhy Josefovými a Judovými je vnitřní vztah. Támar poslala Judovi jeho zástavy 
(pečetidlo, šňůru a hůl), bratři poslali otci Jákobovi Josefův zkrvavený šat. Zaprodáním Josefa 
začal sled událostí, který vedl k utrpení Judy. Jako Jákob byl donucen v žalu poznat Josefův šat, 
tak Juda byl donucen v hanbě a studu nad svými skutky poznat své věci, třebaže Támar vše 
učinila taktně, aby jej nezahanbila před lidmi. Juda chtěl svou snachu odsoudit nikoli 
k upálení,192 nýbrž k vypálení potupného cejchu na tvář, na znamení toho, že jde o nevěstku. 
Stejný trest požadoval i Chammurabiho zákoník. Upálením bylo smilstvo trestáno jen tehdy, 
když se toho dopustila kněžská dcera, jinak bylo smilstvo trestáno ukamenováním.193 Jméno 
Judovy ženy je zamlčeno, byla dcerou kenaanského muže, kdežto jméno její snachy Támar se 
opakuje mnohokrát, je sama sebou i bez své rodiny. Judova žena je pasívní, porodí tři syny, o 
dva z nich přijde, trpí ranami osudu a nakonec sama v žalu umírá; kdežto Támar je aktivní a 
nezalekla se ani lsti, podobně jako Rebeka, aby dosáhla požehnání. Kromě toho se Támar 
podobá Rút: obě byly pohanského původu, Rút Moabitka, Támar asi Kenaánka; k jejich 
skutkům je nepohnula touha po dětech, nýbrž poznání jediného Boha Izraele (tvůj lid – můj lid, 
tvůj Bůh – můj Bůh: co měla Támar na srdci, to Rút měla na jazyku). 
 
 
  

Liber Genesis XXXVIII,1-30 
První kniha Mojžíšova 38,1-30 

 
38,1 Eodem tempore descendens Judas a fratribus suis divertit ad virum odollamitem, 

nomine Hiram. 
V téže době Juda odešel od svých bratrů a ubytoval se u (jednoho) adullámského muže 

jménem Chíra. 
 
Adullám = Jejich úkryt (akkadsky edélu = uzavřené, opevněné místo; latinsky 

latibulum = skrýš); 
Jde o kenaánské město, které leželo 26 km jihozápadně od Jeruzaléma nebo 

jihovýchodně od Betléma. 
Ve skalní skrýši či jeskyni blízko Adullámu pobýval David, když prchal před Saulem 

(srov. 1S 22,1) 

192 Srov. 3M 21,9 (trest pro kněžské dcery) 
193 Srov. 5M 22,20-21.23-24 (trest pro zasnoubené panny) 
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Město mívalo vlastního krále (Joz 12,15) a připadlo do dědičného podílu Judova 
kmene (Joz 15,35). 

Judský král Rechabeám je dal opevnit (srov. 2Lp 11,7). 
Chíra = Vznešený rod (vznešeného rodu), Vznešený potomek (genus nobile, stirps 

nobilis) 
 

38,2 Viditque ibi filiam hominis chananaei vocabulo Sue et, accepta uxore, ingressus 
est ad eam. 

I uviděl tam dceru jednoho Kenaánce, který se jmenoval Šúa, vzal si  ji za ženu a vešel 
k ní. 

 
Šúa = Volající o pomoc 
 

38,3 Quae concepit et peperit filium et vocavit nomen ejus Her. 
Ona počala, porodila syna a dala mu jméno Er. 
 
Er  = Bdící, Bdělý 
 

38,4 Rursumque concepto fetu, natum filium vocavit Onan. 
A opět počala a narozeného syna nazvala Onan. 
 
Onan = Jejich síla, Jejich trápení; Silný 
 

38,5 Tertium quoque peperit, quem appellavit Sela; quo nato, parere ultra cessavit. 
Třetího syna pojmenovala Šela. (Bylo to v Kezíbu, kde jej porodila.) Potom přestala 

již rodit. 
 
Šela = Prosba, Modlitba 
Kezíb = Lež, Klam (mendacium); Nedostatek vody (defectus aquae); 
srov. Akzíb (Joz 15,44); Kozeba (1Lp 4,22) 
 

38,6 Dedit autem Judas uxorem primogenito suo Her nomine Thamar. 
Svému prvorozenému Erovi dal Juda manželku jménem Támar. 
 
Támar (Thámar) = Palma (datlová). Támar se dostala do Ježíšova rodokmenu mezi 

čtyři ženy, 
z nichž dvě byly nevěstky (Rachab a Támar), jedna Moabitka a tedy cizinka (Rút) 
a jedna cizoložnice (Bat-šeba, žena Uriáše Chetejského, která se dopustila cizoložství 

s Davidem). 
Toto úmyslné zařazení žen pochybné pověsti naznačuje, že dějiny lidu Božího nebyly 

samé světlo, 
nýbrž spíše samá milost Boží, která je s to vykonat své dílo i přes temné stránky 

hříšného člověka. 
 

38,7 Fuit quoque Her primogenitus Judae nequam in conspectu Domini et ab eo 
occisus est. 

Judův prvorozený Er byl nešlechetný v očích Páně, a proto byl od něho usmrcen. 
 
Není jasné, jaké povahy byl Erův hřích, ale je možné soudit, že šlo o modloslužbu (4M 

26,19; 1 Lp 2,3). 
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Jeho matka, dcera Šúova, totiž pocházela z Kenaánců. 
 

38,8 Dixit ergo Judas ad Onan filium suum: Ingredere ad uxorem fratris tui et sociare 
illi 

ut suscites semen fratri tuo. 
Řekl tedy Juda svému synu Onanovi: „Vejdi k ženě svého bratra a spoj se s ní, 
abys vzbudil potomstvo svému bratru.“ 
 

38,9 Ille, sciens non sibi nasci filios, introiens ad uxorem fratris sui 
semen fundebat in terram, ne liberi fratris nomine nascerentur. 
On věděl, že by narození synové nebyli jeho, a proto kdykoli vcházel k manželce 

svého bratra, 
vyléval semeno na zemi, aby na bratrovo jméno děti se nenarodily. 
 

38,1
0 

Et idcirco percussit eum Dominus, quod rem detestabilem faceret. 
Za tuto ohavnou věc Pán ho usmrtil. 
 

38,1
1 

Quamobrem dixit Judas Thamar nurui suae: 
Esto vidua in domo patris tui, donec crescat Sela filius meus; 
timebat enim ne et ipse moreretur sicut fratres ejus. 
Quae abiit et habitavit in domo patris sui. 
Proto řekl Juda své snaše Tamaře: 
„Zůstaň vdovou v domě svého otce, dokud nedoroste můj syn Šela“; 
bál se totiž, aby také on neumřel jako jeho bratři. 
Ona odešla a přebývala v otcovském domě. 
 

38,1
2 

Evolutis autem multis diebus, mortua est filia Sue uxor Judae; 
qui, post luctum consolatione suscepta, ascendebat ad tonsores ovium suarum 
ipse et Hiras opilio gregis odollamites in Thamnas. 
Když pak uplynulo mnoho dní, zemřela dcera Šúova, manželka Judova. 
Když se po smutku utěšil, odebral se do Timny ke stříhačům svých ovcí, 
on a jeho ovčák, Chíra Adullámský. 
 
Timna (Thamnas) = Určené či Oddělené místo; dnešní Tibná asi 24 km jihozápadně 

od Jeruzaléma. 
Jiný název Timnata, jež za Samsonových časů byla v rukou Pelištejců (srov. Sd 14,1-

2). 
 

38,1
3 

Nuntiatumque est Thamar quod socer illius ascenderet in Thamnas ad tondendas 
oves; 

Když bylo oznámeno Támaře, že její tchán se ubírá do Timny ke stříži ovcí, 
 

38,1
4 

quae, depositis viduitatis vestibus, adsumpsit theristrum et, mutato habitu, 
sedit in bivio itineris quod ducit Thamnam; 
eo quod crevisset Sela, et non eum accepisset maritum. 
odložila vdovské šaty, vzala závoj, zahalila se 
a posadila se na rozcestí (u Énajimu), kudy se jde do Timny. 
To učinila proto, že Šela (již sice) dorostl, ale nedostala ho za manžela. 
 
Énajim = Dva prameny 
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38,1
5 

Quam cum vidisset Judas, suspicatus est esse meretricem, 
operuerat enim vultum suum ne agnosceretur; 
Spatřiv ji Juda myslil, že je to nevěstka; 
byla totiž zakryla svou tvář, aby nebyla poznána. 
 
 
 

38,1
6 

ingrediensque ad eam ait: Dimitte me ut coëam tecum, nesciebat enim quod 
nurus sua esst. 

Qua respondente: Quid dabis mihi ut fruaris concubitu meo? 
Přistoupiv k ní pravil: „Dovol mi, abych se s tebou sešel.“ Nevěděl totiž, že je to jeho 

snacha. 
Když ona odpověděla: „Co mi dáš za to, že le ,mě vejdeš?“, 
 

38,1
7 

Dixit: Mittam tibi haedum de gregibus. Rursumque illa dicente: 
Patiar quod vis, si dederis mihi arrhabonem donec mittas quod polliceris. 
řekl: „Pošlu ti z (mých) stád kůzle.“ Když pak opět pravila: 
„Strpím, co chceš, dáš-li mi zástavu až do doby, kdy pošleš, co slibuješ.“ 
 
 

38,1
8 

Ait Judas: Quid tibi vis pro arrhabone dari? 
Respondit: Anulum tuum et armillam et baculum quem manu tenes. 
Ad unum igitur coitum mulier concepit 
Juda pravil: „Co chceš, abych ti dal v zástavu?“ 
Odpověděla: „Svůj (pečetní) prsten, náramek a hůl, kterou máš v ruce.“ 
Po tomto jednom obcování, z něhož ta žena počala, 
 
Spíše jde o pečetidlo, které mívalo tvar válečku z vypálené hlíny a v jeho ose byl 

otvor, 
jímž se provlékala šňůrka. Na holi bývaly vyřezány znaky rodu. 
 

38,1
9 

et surgens abiit: deposituque habitu, quem sumpserat, induta est viduitatis 
vestibus. 

vstala a odešla. Odloživši roušku, oblékla se zase do vdovských šatů. 
 

38,2
0 

Misit autem Judas haedum per pastorem suum odollamitem, 
ut reciperet pignus quod dederat mulieri. Qui, cum non invenisset eam, 
Poslal pak Juda kůzle po svém adullámském pastýři, 
aby dostal zpět zástavu, kterou byl ženě dal. Když ji (ovčák) nenalezl, 
 

38,2
1 

interrogavit homines loci illius: Ubi est mulier quae sedebat in bivio? 
Respondentibus cunctis: Non fuit in loco isto meretrix, 
tázal se lidí toho místa: „Kde je ta žena, která seděla na rozcestí (u Énajimu)?“ 
Když všichni odpověděli: „Na tom místě žádná nevěstka neseděla,“ 
 

38,2
2 

reversus est ad Judam et dixit ei: Non inveni eam; 
sed et homines loci illius dixerunt mihi nunquam sedisse ibi scortum. 
vrátil se k Judovi a řekl mu: „Nenalezl jsem ji 
a lidé toho místa mi pravili, že tam nikdy nevěstka neseděla.“ 
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38,2
3 

Ait Judas: Habeat sibi; certe mendacii arguere nos non potest: 
ego misi haedum, quem promiseram, et tu non invenisti eam. 
Juda řekl: „Ať si to nechá, aspoň nás nemůže vinit z věrolomnosti; 
já jsem poslal kůzle, které jsem slíbil, avšak ty jsi ji nenalezl.“ 
 

38,2
4 

Ecce autem post tres menses nuntiaverunt Judae dicentes: 
Fornicata est Thamar nurus tua, et videtur uterus illius intumescere. 
Dixitque Judas: Producite eam ut comburatur. 
Po třech měsících, hle, oznámili Judovi řkouce: 
„Tvá snacha Támar smilnila; je totiž patrno, že jí život roste.“ 
Tu řekl Juda: „Vyveďte ji, ať je upálena.“ 
 

38,2
5 

Quae, cum duceretur ad poenam, misit ad socerum suum dicens: 
De viro, cujus haec sunt, concepi; cognosce cujus sit anulus et armilla et baculus. 
Když ji vedli, aby trest byl vykonán, vzkázala svému tchánovi: 
„Počala jsem z muže, jehož jsou tyto věci; podívej se, čí je (pečetní) prsten, náramek a 

tato hůl.“ 
 

38,2
6 

Qui, agnitis muneribus, ait: Justior me est, quia non tradidi eam Sela filio meo. 
Attamen ultra non cognovit eam. 
Juda poznal dary a pravil: „Spravedlivější je ona než já; nedal jsem ji totiž svému synu 

Šelovi.“ 
A už nikdy ji nepoznal. 
 

38,2
7 

Instante autem partu, apparuerunt gemini in utero; 
atque in ipsa effusione infantium unus protulit manum, 
in qua obstetrix ligavit coccinum dicens: 
Když nastala doba porodu, ukázala se dvojčata v jejím životě. 
A když se již nemluvňátka rodila, vystrčil jeden ruku, 
na niž porodní pomocnice uvázala karmínovou nitku, řkouc: 
 

38,2
8 

Iste egredietur prior; 
„Tento vyjde první.“ 
 

38,2
9 

illo vero retrahente manum, egressus est alter; 
dixitque mulier: Quare divisa est propter te maceria? 
Et ob hanc causam vocavit nomen ejus Phares. 
On však stáhl ruku zpět a vyšel druhý. 
Tu pravila žena: „Proč se mázdřice protrhla pro tebe?“ 
Proto mu dala jméno Peres. 
 
Peres (Fares) = Trhlina 
 

38,3
0 

Postea egressus est frater ejus in cujus manu erat coccinum, quem appellavit 
Zara. 

Potom vyšel jeho bratr, na jehož ruce byla karmínová nitka; toho pojmenovala Zerach. 
 
Zerach (Zara) = Rozbřesk, Červánky 
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13.3 Josef v Potífarově domě 
(1M 39,1-20) 

 
1. Nyní budeme pokračovat ve vyprávění o Jakubově synu Josefovi. Když se Josef dostal do 
Egypta v r. 3430 po stvoření světa, byl chlapec šestnácti, pěkného vzhledu a příjemného 
vystupování. Proto Potífar, faraónův kancléř a velitel jeho vojska, když ho uviděl, koupil ho 
v naději, že se bude těšit jeho půvabem. Josef, příklad čistoty, uchoval své srdce čisté i přes 
návrhy svého pána, které odmítal s velkou vážností a pohotovostí, aniž by k němu choval 
nějakou zášť. Bůh, který v každé chvíli pomáhal svému služebníku Josefovi v jeho nesnázích, 
potrestal Potífara impotencí, aby nechal svého mladičkého otroka na pokoji. Josefovo ctnostné 
chování vedlo k tomu, že i jeho pán k němu začal mít úctu, když poznal vzácné vlastnosti svého 
služebníka, a nakládal s ním pak s největší vlídností a laskavostí. Bůh bral ohled na toto všechno, 
a proto chránil také Potífara a dával zdar všem jeho záměrům, takže otrok nacházel milost spolu 
se svým pánem. Když Josef dosáhl věku 17 let, Potífar pro jeho příkladné chování a božské 
přispění jej pověřil správou svého domu a svých statků. A Bůh žehnal Egypťanovu domu 
Josefovou moudrou správou a rozmnožením jeho majetku, takže Potífar nedal jinak a Josef pak 
jídal u jeho stolu.194 
 
2. Pro Potífarovu impotenci a Josefovu krásu Potífarova žena upírala na Josefa zrak a snažila 
se jej svést. Nepočestná žena, zaslepená vášní, zašla tak daleko, že jej přímo žádala, aby se s ní 
vyspal. On však odmítl její prostopášný návrh. Když však nepřestávala naléhat a Josef stále 
odmítal, stalo se, že jednoho dne jej držela za plášť, ale on jí nechal svůj plášť v ruce a utekl 
z domu. Potífarova žena to považovala za pohrdání, dala se do křiku a přivolala služebnictvo a 
obvinila Josefa z pokusu o znásilnění. Když se vrátil Potífar, ukázala mu Josefův plášť a 
pomluvila Josefa, že se na ní chtěl dopustit násilí. Potífar, jenž si dosud vážil svého mladého 
služebníka a naprosto mu důvěřoval, uvěřil své vášnivé a zvrhlé manželce a neobyčejně se na 
Josefa rozhněval, neboť kromě toho stále ještě byl rozmrzelý nad tím, že Josef odmítl i jeho 
nečestné návrhy, a dal jej spoutat a vsadit do faraónova vězení. To se stalo v roce 3432 po 
stvoření světa, když Josefovi bylo 18 let.195 
 
3. O několik dní později, když byl Josef uvězněn, jeho sestra Dína, které bylo 19 let, přivedla 
do Egypta svou dceru Assenethu, které bylo 6 let, a vstoupila do Potífarových služeb. Pilně 
pracovala a odevzdaně snášela svůj osud, dobrořečíc Bohu uprostřed svých četných zkoušek. 
Dína se tak stala příkladem výborných ctností a s námahou vychovávala svou dcerku k víře 
v Boha. Potífar, který neměl vlastní děti, viděl Dínino dobré chování a Boží požehnání jeho 
domu, jež mu přinesla její služba, začal k ní být velice laskavý a zamýšlel adoptovat její dcerku 
Assenethu. Poněvadž Dína přišla do Potífarova domu až po Josefově uvěznění, oba sourozenci 
neměli příležitost, aby se mohli spolu setkat, takže jeden o druhém nevěděli. Potífar se pak stal 
pohanským veleknězem v Heliopoli. 
  

Liber Genesis XXXIX,1-20 
První kniha Mojžíšova 39,1-20 

 

194 1M 39,1-6 
195 1M 39,7-20 
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39,1 Igitur Joseph ductus est in Aegyptum, emitque eum Putiphar eunuchus 
Pharaonis, 

princeps exercitus, vir aegyptius, de manu Ismaëlitarum a quibus perductus erat. 
Josef tedy byl odveden do Egypta; tam ho koupil od Izmaelců, kteří ho přivedli, 
Egypťan Potífar, faraónův dvořan, velitel osobní stráže. 
 
Potífar = Darovaný Reem (bohem slunce); dvořan nebo kleštěnec 
 

39,2 Fuitque Dominus cum eo, et erat vir in cunctis prospere agens, habitavitque in 
domo domini sui, 

Pán byl s ním, takže všechno konal se zdarem, a bydlel v domě svého pána, 
 

39,3 qui optime noverat Dominum esse cum eo et omnia, quae gereret, ab eo dirigi in 
manu illius. 

který věděl velmi dobře, že Pán je s ním a že všechno, cokoli činí, jeho ruka řídí. 
 

39,4 Invenitque Joseph gratiam coram domino suo, et ministrabat ei: 
a quo praepositus omnibus gubernabat creditam sibi domum et universa quae ei 

tradita fuerant; 
Nalezl tedy Josef milost před svým pánem, jenž učinil ho svým služebníkem; 
ustanovil ho nade vším, takže spravoval svěřený dům a vůbec všechno, co mu bylo 

dáno na starost. 
 

39,5 Benedixitque Dominus domui Aegyptii propter Joseph 
et multiplicavit, tam in aedibus quam in agris, cunctam ejus substantiam; 
Pán žehnal Egypťanovu domu pro Josefa 
a rozmnožoval všechen jeho majetek v domě i na poli. 
 

39,6 nec quidquam aliud noverat, nisi panem quo vescebatur. 
Erat autem Joseph pulchra facie et decorus adspectu. 
(Jeho pán) nestaral se o nic než o jídlo, jehož požíval. 
Josef byl krásné tváře a sličného vzhledu. 
 

39,7 Post multos itaque dies iniecit domina sua oculos suos in Joseph, et ait: Dormi 
mecum. 

Po delší době upřela žena jeho pána Potífara svůj pohled na něho a pravila: „Spi se 
mnou!“ 

 
39,8 Qui nequaquam adquiescens operi nefario dixit ad eam: 

Ecce dominus meus, omnibus mihi traditis, ignorat quid habeat in domo sua; 
On však nesvolil k nešlechetnému skutku, (nýbrž) pravil jí: 
„Hle, můj pán všechny věci mi odevzdav, nestará se o to, co má doma; 
 

39,9 nec quidquam est, quod non in mea sit potestatevel non tradiderit mihi, 
praeter te, quae uxor ejus es; 
quomodo ergo possum hoc malum facere et peccare in Deum meum? 
nic není, co by nebylo v mé moci nebo co by nebyl mně odevzdal, 
kromě tebe, která jsi jeho manželkou. 
Jak bych se tedy mohl dopustit takové špatnosti a hřešit proti svému Bohu?“ 
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39,1
0 

Hujuscemodi verbis per singulos dies, et mulier molesta erat adulescenti, 
et ille recusabat stuprum. 
Takovými řečmi den co den žena obtěžovala jinocha, 
on však cizoložství odmítal. 
 

39,1
1 

Accidit autem quadam die, ut intraret Joseph domum et operis quippiam absque 
arbitris faceret; 

Stalo se však, že jednoho dne vešel Josef do domu a konal beze svědků jakousi práci. 
 
 

39,1
2 

et illa, apprehensa lacinia vestimenti ejus, diceret: Dormi mecum. 
Qui, relicto in manu ejus pallio, fugit et egressus est foras. 
Tu ona jej chytila za spodní okraj jeho šatu se slovy: „Spi se mnou!“ 
On však nechav plášť v její ruce, utekl ven. 
 

39,1
3 

Cumque vidisset mulier vestem in manibus suis et se esse contemptam, 
Když žena viděla jeho oděv ve svých rukou a že je pohaněna, 
 

39,1
4 

vocavit ad se homines domus suae, et ait ad eos: En introduxit virum hebraeum, 
ut illuderet nobis: 

ingressus est ad me, et coiret mecum; cumque ego succlamassem 
svolala lidi svého domu a řekla jim: „Hle, (manžel) přivedl hebrejského muže, aby 

s námi laškoval. 
Přišel ke mně, aby se se mnou sešel. Když jsem se však dala do křiku, 
 

39,1
5 

et audisset vocem meam, reliquit pallium, quod tenebam, et fugit foras. 
a on byl uslyšel můj hlas, pustil plášť, za který jsem ho držela, a utekl ven.“ 
 

39,1
6 

In argumentum ergo fidei retentum pallium ostendit marito revertenti domum, 
Na důkaz pravdy uložila tedy plášť u sebe a ukázala jej manželovi, když se vrátil 

domů, 
 

39,1
7 

et ait: Ingressus est ad me servus hebraeus, quem adduxisti ut illuderet mihi; 
a jemu vykládala totéž: „Hebrejský otrok, kterého jsi přivedl, přišel ke mně, chtěje se 

mnou laškovat; 
 

39,1
8 

cumque audisset me clamare, reliquit pallium, quod tenebam, et fugit foras. 
a když slyšel, že křičím, nechal u mne svůj plášť, který jsem držela, a utekl ven.“ 
 

39,1
9 

His auditis, dominus et nimium credulus verbis conjugis iratus est valde, 
(Josefův) pán, když to uslyšel a příliš důvěřoval manželčiným slovům, velice se 

rozhněval 
 

39,2
0 

tradiditque Joseph in carcerem, ubi vincti regis custodiebantur. Et erat ibi 
clausus. 

a dal Josefa vsadit do žaláře, kde byli drženi ve vazbě královi vězni. Tam byl (Josef) 
zavřen. 
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13.4 Josef ve vězení. Sny faraónova číšníka a faraónova pekaře. 

(1M 39,21 – 40,23) 
 
1. Bůh, jenž ochraňoval Josefa, se nad ním ovšem slitoval a postaral se, aby Josef našel milost 
v očích žalářníka, který Josefovi pak svěřil dohled nad ostatními vězni.196 V r. 3433 po stvoření 
světa, když Josef byl ve vězení již celý rok, byli uvězněni faraónův číšník a faraónův pekař a 
Josefovi byla svěřena starost o ně.197 
 
2. Jedné noci se jim oběma zdál sen a Josef je ráno našel zarmoucené, a když se jich zeptal, co 
se jim přihodilo, oba mu svůj sen vypravovali.198 Faraónův číšník viděl ve snu vinnou révu se 
třemi výhonky, které hned vypučely, rozkvetly a uzrály na nich hrozny; on pak bral ty hrozny, 
vytlačoval je do faraóny číše a podával mu ji. Josef mu vyložil jeho sen v tom smyslu, že do tří 
dnů se vrátí do svého úřadu faraónova číšníka, a požádal ho, aby se pak za něj u faraóna 
přimluvil.199 Faraónův pekař viděl ve snu, že má na hlavě tři košíky pečiva, a ptáci zobali 
z nejhořejšího košíku pokrmy, upečené pro faraóna. Josef mu vyložil jeho sen v tom smyslu, že 
do tří dnů se už nevrátí do svého úřadu faraónova číšníka a bude oběšen a ptáci budou rvát maso 
z jeho těla.200 Třetího dne faraón slavil narozeniny a vystrojil hostinu pro své služebníky a 
během ní si vzpomněl na oba své uvězněné služebníky; a stalo se jim, jak Josef předpověděl, 
nejvyšší číšník se vrátil do svého úřadu a nejvyšší pekař byl oběšen. Nejvyšší číšník si však na 
Josefa nevzpomněl a nepřimluvil se za něho.201 
  

Liber Genesis XXXIX,21-23; XL,1-23 
První kniha Mojžíšova 39,21-23; 40,1-23 

 
39,2
1 

Fuit autem Dominus cum Joseph et misertus illius dedit ei gratiam in conspectu 
principis carceris; 

Pán však byl s Josefem a slitovav se nad ním, získal mu milost u správce žaláře. 
 

39,2
2 

qui tradidit in manu illius universos vinctos, qui in custodia tenebantur; 
et quidquid fiebat sub ipso erat. 
Ten mu svěřil všechny vězně, kteří byli ve vězení drženi; 
cokoli se (tam) dálo, podléhalo jeho nařízení. (Všechno mu svěřiv) 
 

39,2
3 

Nec noverat aliquid, cunctis ei creditis; Dominus enim erat cum illo, et omnia 
opera ejus dirigebat. 

(sám) o nic se nestaral, neboť Pán byl s ním a všechny jeho činy řídil. 
 

  
40,1 
 

His ita gestis, accidit 
ut peccarent duo eunuchi, pincerna regis Aegypti et pistor, domino suo. 
Po těchto událostech se stalo, 
že dva dvořané egyptského krále, číšník a pekař, provinili se proti svému pánu. 
 

196 1M 39,21-23 
197 1M 40,1-4 
198 1M 40,5-8 
199 1M 40,9-15 
200 1M 40,16-19 
201 1M 40,20-23 
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40,2 Iratusque contra eos Pharao (nam alter pincernis praeerat, alter pistoribus) 
I rozhněval se na ně faraón, jeden totiž byl nad číšníky a druhý nad pekaři, 
 

40,3 misit eos  in carcerem principis militum, in quo erat vinctus et Joseph. 
a vsadil je do žaláře velitele osobní stráže, v němž byl uvězněn též Josef. 
 

40,4 At custos carceris tradidit eos Joseph, qui et ministrabat eis. 
Aliquantulum temporis fluxerat, et illi in custodia tenebantur. 
Správce žaláře svěřil je Josefovi, jenž je též obsluhoval. 
Po nějaké době, co již byli drženi ve vězení, 
 

40,5 Videruntque ambo somnium nocte una, juxta interpretationem congruam sibi. 
měl každý z nich jedné noci sen, jehož význam byl každému přiměřený. 
 

40,6 Ad quos cum introisset Joseph mane et vidisset eos tristes, 
Když k nim ráno Josef byl přišel a viděl je smutné, 
 

40,7 sciscitatus est eos dicens: Cur tristior est hodie solito facies vestra? 
otázal se jich: „Proč je dnes vaše tvář smutnější než obyčejně?“ 
 

40,8 Qui responderunt: Somnium vidimus, et non est qui interpretetur nobis. 
Dixitque ad eos Joseph: Nunquid non Dei est interpretatio? Referte mihi quid 

videritis. 
Oni odpověděli: „Měli jsme sen a není, kdo by nám jej vyložil. 
Tu jim Josef řekl: „Vykládat přísluší Bohu. Povězte mi, co se vám zdálo.“ 
 

40,9 Narravit prior praepositus pincernarum somnium suum: Videbam coram me 
vitem, 

První vypravoval nejvyšší číšník svůj sen: „Viděl jsem před sebou vinný kmen, 
 

40,1
0 

in qua erant tres propagines, crescere paulatim in gemmas et post flores uvas 
maturescere; 

který měl tři ratolesti. Znenáhla vyrůstaly pupeny, pak květy, nato zrály hrozny. 
 

40,1
1 

calicemque Pharaonis in manu mea. Tuli ergo uvas 
et expressi in calicem, quem tenebam, et tradidi poculum Pharaoni. 
Faraónovu číši měl jsem v ruce, bral jsem tedy hrozny 
a lisoval jsem je do číše, kterou jsem držel a podával faraónovi.“ 

40,1
2 

Respondit Joseph: Haec est interpretatio somnii: Tres propagines tres adhuc dies 
sunt, 

Josef odpověděl: „Toto je výklad snu: Tři ratolesti znamenají ještě tři dny. 
 

40,1
3 

post quos recordabitur Pharao ministerii tui, et restituet te in gradum pristinum; 
dabisque ei calicem juxta officium tuum, sicut ante facere consueveras. 
Po nich rozpomene se faraón na tvou službu a uvede tě do dřívějšího postavení, 
že mu zase budeš podle svého úřadu podávat číši, jak jsi činíval dříve.  
 

40,1
4 

Tantum memento mei, cum bene tibi fuerit, et facias mecum misericordiam, 
ut suggeras Pharaoni ut educat me de isto carcere, 
Vzpomeň si jen na mne, až se budeš mít dobře, a prokaž mi milosrdenství, 
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že se přimluvíš za mne u faraóna, aby mě vyvedl z tohoto žaláře; 
 

40,1
5 

quia furto sublatus sum de terra Hebraeorum et hic innocens in lacum missus 
sum. 

vždyť jsem tajně uloupen z hebrejské země a zde nevinně uvězněn.“ 
 

40,1
6 

Videns pistorum magister, quod prudenter somnium dissolvisset, ait: 
Et ego vidi somnium, quod tria canistra farinae haberem super caput meum; 
Když nejvyšší pekař viděl, jak důmyslně sen byl vyložil, pravil: 
„Také já jsem měl sen. Tři košíky mouky jsem měl na hlavě. 
 

40,1
7 

et in uno canistro, quod erat excelsius, portare me omnes cibos qui fiunt arte 
pistoria, 

avesque comedere ex eo. 
V jednom koši, který byl nejvýše, nesl jsem všechny pekařské výrobky 
a ptáci z toho jedli.“ 
 

40,1
8 

Respondit Joseph: Haec est interpretatio somnii: Tria canistra trest adhuc dies 
sunt, 

Josef odpověděl: „Toto je výklad snu: Tři košíky znamenají ještě tři dny. 
 

40,1
9 

post quos auferet Pharao caput tuum ac suspendet te in cruce, et lacerabunt 
volucres carnes tuas. 

Po nich faraón povýší tvou hlavu nad tebe, pověsí tě na kůl a ptáci budou trhat tvé 
maso.“ 

 
40,2
0 

Exinde dies tertius natalitius Pharaonis erat, 
qui faciens grande convivium pueris suis 
recordatus est inter epulas magistri pincernarum et pistorum principis 
Třetího dne nato byly faraónovy narozeniny. 
Při velikých hodech, které vystrojil svým služebníkům, 
vzpomněl si na nejvyššího číšníka a pekaře. 
 

40,2
1 

restituitque alterum in locum suum, ut porrigeret ei poculum, 
Prvého uvedl zase na jeho místo, aby mu podával číši, 
 

40,2
2 

alterum suspendit in patibulo, ut coniectoris veritas probaretur. 
druhého pak dal pověsit na šibenici, takže správnost výkladu se potvrdila. 
 

40,2
3 

Et tamen, succedentibus prosperis, praepositus pincernarum oblitus est 
interpretis sui. 

Avšak nejvyšší číšník, když se měl dobře, zapomněl na svého vykladače. 
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13.5 Josef nadále zůstavá ve vězení. Faraónovy sny. 
(1M 41,1-36) 

 
1. V r. 3435 po stvoření světa, když Josefovi bylo 21 let a byl již třetím rokem ve vězení, 
faraónovi se zdálo ve snu, že stál na břehu Nilu, z něhož vystoupilo sedm tučných a pěkných 
krav, které se začaly pást na břehu. A pak vystoupilo sedm dalších krav, hubených a šeredných, 
jaké ještě v Egyptě nikdo neviděl, a ty sežraly těch sedm krav tučných a pěkných. Faraón se 
probudil, a když zase usnul, měl druhý sen. Zdálo se mu, že sedm pšeničných klasů, plných a 
pěkných, vyrůstalo z jednoho stébla. A pak vyrostlo sedm klasů prázdných a sežehlých, které 
sežraly těch sedm klasů bohatých a pěkných. Ráno se faraón probudil rozrušený a vyděšený a 
dal zavolat egyptské věštce a mudrce svého paláce a vyprávěl jim své sny, ale nikdo je 
nedokázal vyložit. Nejvyšší čísník si však vzpomněl na Josefa a zmínil se o něm faraónovi.202 
 
2. Faraón dal Josefa hned přivést z vězení a zeptal se ho na výklad obou svých snů. Josef 
upozornil faraóna na to, že výklad snů může dát jen Bůh, a pak vyložil oba jeho sny jako sen 
jediný: na Egypt přijde sedm let hojnosti a po nich sedm let hladu. Dvakrát byl sen opakován 
proto, že se tak zcela jistě stane a že to bude už brzy.203 
 
3. Poté, co Josef dokončil výklad dvojího snu, poradil faraónovi, aby ustanovil zemského 
správce, který by po dobu sedmi let hojnosti vybíral pětinu výnosu a shromažďoval ve městech 
obilí, a tak bude země mít dostatečné zásoby na sedm let hladu.204 

 
 
 
 
 

 
 

 
Liber Genesis XLI,1-36 

První kniha Mojžíšova 41,1-36 
 

41,1 Post duos annos vidit Pharao somnium: putabat se stare super fluvium, 
Po dvou letech měl faraón sen. Zdálo se mu, že stojí u řeky. 
 
Faraón stál nad řekou (doslova na řece, předložka al), protože bezbožní spočívají na 
svých bozích, 
které berou jako prostředek k dosažení svých cílů, takže jde o vypočítavý vztah; 
kdežto Bůh spočívá na svých spravedlivých (Bůh stál na Jákobovi, předložka alav, 
doslova nad Jákobem, srov. 1M 28,12-13), takže jde o nezištný vztah služby Bohu. 
 

41,2 de quo ascendebant septem boves pulchrae et crassae nimis, et pascebantur in 
locis palustribus; 

Z té vystoupilo sedm pěkných a velmi tučných krav a pásly se na zavlažených 
lučinách. 

 

202 1M 41,1-13 
203 1M 41,14-32 
204 1M 41,33-36 
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41,3 aliae quoque septem emergebant de flumine foedae confectaeque macie 
et pascebantur in ipsa amnis ripa in locis virentibus 
Potom se vynořilo z řeky jiných sedm krav, ošklivých a vyhublých. 
Pásly se na břehu řeky na zelenajících se místech, 
 

41,4 devoraveruntque eas, quarum mira species et habitudo corporum erat. 
Expergefactus Pharao 
a pohltily ty, které byly neobyčejně pěkné a masité. 
Vtom faraón procitl, 
 

41,5 rursum dormivit et vidit alterum somnium: 
septem spicae pullulabant in culmo uno plenae atque formosae; 
a když opět usnul, měl druhý sen. 
Sedm plných a krásných klasů vyrostlo na jednom stéblu. 
 

41,6 aliae quoque totidem spicae tenues et percussae uredine oriebantur 
Potom vyrostlo stejně tolik klasů jiných, slaboučkých a žhoucím větrem seschlých; 
 

41,7 devorantes omnem priorum pulchritudinem. Evigilans Pharao post quietem 
ty pohltily první (klasy) se vší jejich krásou. Tu se faraón ze spánku probudil, 
 

41,8 et, facto mane, pavore perterritus misit ad omnes coniectores Aegyptii 
cunctosque sapientes 

et accersitis narravit somnium, nec erat qui interpretaretur. 
a když nastalo jitro, všecek ustrašen poslal pro všechny egyptské věštce a pro všecky 

mudrce.   
Povolav jich, vypravoval jim sen, avšak nebylo nikoho, kdo by jej mohl vyložit. 
Nebo místo egyptské věštce = egyptské vykladače 
 

41,9 Tunc demum reminiscens pincernarum magister ait: Confiteor peccatum meum: 
Tehdy teprve rozpomněl se nejvyšší číšník a řekl: „Připomínám svoj provinění. 
 

41,1
0 

iratus rex  servis suis me et magistrum pistorum retrudi jussit in carcerem 
principis militum, 

Král rozhněvav se na své služebníky, dal mě a nejvyššího pekaře vsadit do žaláře 
velitele osobní stráže. 

 
41,1
1 

ubi una nocte uterque vidimus somnium praesagum futurorum. 
Tam měl každý z nás jedné noci sen, který nám předpověděl budoucí věci. 
 

41,1
2 

Erat ibi puer hebraeus ejusdem ducis militum famulus, cui narrantes somnia 
Byl tam hebrejský mládenec, služebník téhož velitele osobní stráže; tomu jsme 

vypravovali svoje sny 
 

41,1
3 

audivimus quidquid postea rei probavit eventus; 
ego enim redditus sum officio meo, et ille suspensus est in cruce. 
a uslyšeli jsme, co nám později skutečnost potvrdila. 
Neboť já jsem byl zase uveden do svého úřadu a onen byl pověšen na kůl. 
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41,1
4 

Protinus ad regis imperium eductum de carcere Joseph 
totonderunt ac, veste mutata, obtulerunt ei. 
Tu hned na králův rozkaz vyvedli Josefa ze žaláře, 
ostříhali ho, převlékli a přivedli před krále. 
 

41,1
5 

Cui ille ait: Vidi somnia, nec est qui edisserat, 
quae audivi te sapientissime conicere. 
Král mu pravil: „Měl jsem sny, a není nikoho, kdo by mi je vyložil. 
Slyšel jsem však, že ty velmi důmyslně umíš je vykládat.“ 
 

41,1
6 

Respondit Joseph: Absque me Deus respondebit prospera Pharaoni. 
Josef odpověděl: „Ne já, ale Bůh dá faraónovi příznivou odpověď.“ 
 

41,1
7 

Narravit ergo Pharao quod viderat: Putabam me stare super ripam fluminis 
Vypravoval tedy faraón, co se mu zdálo: „Zdálo se mi, že jsem stál na břehu řeky. 
 

41,1
8 

et septem boves de amne conscendere pulchras nimis et obesis carnibus, 
quae in pastu paludis virecta carpebant. 
Tu vystoupilo z řeky sedm velice pěkných a masitých krav 
a pasouce se na zavlažených lučinách škubaly zelenou trávu. 
 

41,1
9 

Et ecce has sequebantur aliae septem boves in tantum deformes et macilentae 
ut nunquam tales in terra Aegypti viderim; 
A hle, po nich vystoupilo jiných sedm krav tak ošklivých a tak hubených, 
že jsem nikdy takových v Egyptě neviděl. 
 

41,2
0 

quae, devoratis et consumptis prioribus, 
Když tyto pohltily ony prvé a sežraly je, 

41,2
1 

nullum saturitatis dedere vestigium; sed simili macie et squalore torpebant. 
Evigilans, rursus sopore depressus, 
nic tím neztloustly; zůstaly ošklivé a hubené jako dříve. 
Tu jsem se probudil, a opět jsem byl přemožen spánkem 
 

41,2
2 

vidi somnium: Septem spicae pullulabant in culmo uno plenae atque 
pulcherrimae; 

a měl jsem tento sen: Sedm plných a překrásných klasů vyrostlo na jednom stéblu. 
 

41,2
3 

aliae quoquae septem tenues et percussae uredine oriebantur e stipula, 
Po nich vyrostlo ze stébla jiných sedm klasů slaboučkých a žhoucím větrem 

seschlých, 
 

41,2
4 

quae priorum pulchritudinem devoraverunt. Narravi coniectoribus somnium, 
et nemo est qui edisserat. 
a ty pohltily první klasy i s jejich krásou. Vypravoval jsem sen věštcům, 
avšak není žádného, kdo by jej mohl vyložit. 
 
Nebo místo egyptské věštce = egyptské vykladače 
 

41,2
5 

Respondit Joseph: Somnium regis unum est: quae facturus est Deus ostendit 
Pharaoni. 
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Josef odpověděl: „Královy sny jsou téhož významu, Bůh ukázal faraónovi, co hodlá 
učinit. 

 
41,2
6 

Septem boves pulchrae et septem spicae plenae septem ubertatis anni sunt; 
eandemque vim somnii comprehenderunt. 
Sedm pěkných krav a sedm plných klasů znamená sedm roků úrody; 
oboje má týž význam. 

41,2
7 

Septem quoque boves tenues atque macilentae, quae ascenderunt post eas, 
et septem spicae tenues et vento urente percussae septem anni venturae sunt 

famis, 
A sedm krav suchých a hubených, které po nich vystoupily, 
a sedm klasů slaboučkých a žhoucím větrem seschlých znamená sedm roků 

budoucího hladu. 
 

41,2
8 

qui hoc ordine complebuntur. 
Tato (léta) půjdou po sobě v tomto postupu: 
 

41,2
9 

Ecce septem anni venient fertilitatis magnae in universa terra Aegypti, 
Hle, přijde sedm let veliké úrody v celé egyptské zemi; 
 

41,3
0 

quos sequentur septem anni alii tantae sterilitatis ut oblivioni tradatur cuncta 
retro abundantia; 

 consumptura est enim fames omnem terram, 
po nich přijde sedm jiných let takové neúrody, že se zapomene na všechnu předchozí 

hojnost. 
Neboť hlad pak bude hubit celou zemi 
 

41,3
1 

et ubertatis magnitudinem perditura est inopiae magnitudo. 
a veliký nadbytek úrody bude stráven velikým nedostatkem. 
 

41,3
2 

Quod autem vidisti secundo ad eandem rem pertinens somnium firmitatis 
indicium est, 

eo quod fiat sermo Dei et velocius impleatur. 
Že se ti pak totéž zdálo dvakrát, to znamená, 
že jistě se stane, co říká slovo od Boha, a že se to vyplní hodně brzy. 
 

41,3
3 

Nunc ergo provideat rex virum sapientem et industrium, et praeficiat eum terrae 
Aegypti: 

Nyní tedy postarej se král o muže moudrého a přičinlivého a ustanov ho nad 
Egyptem; 

 
41,3
4 

qui constituat praepositos per cunctas regiones 
et quintam partem fructuum per septem annos fertilitatis, 
ten ať ustanoví úředníky nad jednotlivými kraji 
a pátý díl plodin po sedm let úrody, 
 

41,3
5 

qui jam nunc futuri sunt congreget in horrea; 
et omne frumentum sub Pharaonis potestate condatur serveturque in urbibus 
která hned již nastane, ať ukládají do sýpek; 
a všechno obilí ať se uskladňuje a střeží po městech ve jménu faraónově. 
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41,3
6 

et praeparetur futurae septem annorum fami, quae oppressura est Aegyptum; 
et non consumetur terra inopia. 
Tak se bude schraňovat na sedm let budoucího hladu, který dolehne na Egypt, 
a tak nebude země zhubena nedostatkem.“ 
 

 
 
 
 
 
 

13.6 Josef  byl jmenován egyptským místokrálem. Léta hojnosti a léta hladu. 
(1M 41,37-57) 

 
1. Josefova moudrá rada se líbila faraónovi i všem jeho ministrům, a proto faraón Josefa 
jmenoval svým místokrálem. A dal mu egyptské jméno Safenat Paneach, to znamená Zachránce 
světa. To se stalo v r. 3435 po stvoření světa, když Josefovi bylo 21 let.205 
 
2. Když byl Josef jmenován egyptským místokrálem, Jakub byl ještě králem v betlémském 
okrsku a jeho věhlasná vláda pak trvala ještě pět let. A třebaže Josef o tom věděl, nepodal mu 
zprávu o svém vysokém postavení v Egyptě; poněvadž o svém otci Jakubovi a matce Ráchal 
věřil, že oni hlavně jsou zodpovědni za to, že byl prodán do Egypta, a že se jej vzdali, myslel 
si, že pro ně není důležitý, zvláště když Jakub jej nedal hledat a přivést do vlasti. Aby totiž 
Josefovi způsobili větší utrpení a sami se v jeho očích ospravedlnili, Neftalí a Šimon se 
souhlasem ostatních bratrů kromě Rúbena, který nebyl přítomen, řekli Josefovi, že jeho otec 
Jakub po poradě s matkou Ráchel se tak rozhodl a nařídil jim, aby Josefa prodali s ohledem na 
jeho sny, které měl. A Josef tomu uvěřil. Proto takové chmurné myšlenky vířily Josefovi hlavou 
a proto se mylně domníval, že byl prodán Izmaelitům a přiveden do Egypta návodem svých 
rodičů. Přesto ke svým rodičům ani ke svým bratrům nechoval nenávist. Jak ve svém trápení, 
tak ve svém povýšení zůstával odevzdaný do vůle Boží. 
 
3. V letech 3436–3442 po stvoření světa přišla doba hojnosti a nadbytek obilí byl ukládán 
v městských sýpkách.  V každém městě ukládali úrodu z okolních polí. Množství obilí bylo tak 
velké, že zásoby byly jako mořský písek a přestali je počítat.206 
 
4. Po době hojnosti přišla v letech 3443-3449 po stvoření světa doba hladu, a tehdy byly 
sužovány hladem všechny země kromě Egypta. Když lidé v Egyptě začali mít hlad, Josef dal 
otevřít sýpky a prodával jim obilí, stejně jako lidem z okolních zemí, kteří přicházeli do Egypta, 
aby také nakoupili obilí, kterého byl všude nedostatek.207 V Josefu Egyptském, který vynikal 
cudností a jemuž bylo tolik svěřeno, aby živil celý Egypt, vidí katolická Církev předobraz sv. 
Josefa, pěstouna Páně. 
 
5. Ještě než nastal hlad, Josef se oženil v r. 3440 po stvoření světa, když mu bylo 26 let, se svou 
neteří Assenethou, které bylo 14 let. Ačkoli Asseneth byla dcerou Díny a Šekema, syna 
Chamóra Chivejského, pro svou impotenci ji adoptoval Potífar, faraónův kanclář a velitel jeho 
vojska, který se pak stal pohanským veleknězem v Ónu neboli v Heliopoli. Příštího roku 3441 

205 1M 41,37-45a 
206 1M 41,46-49 
207 1M 41,53-57 
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po stvoření světa, devět měsíců po uzavření sňatku, když Josefovi bylo 27 let, jeho manželka 
Asseneth mu porodila prvního syna Manassesa, a o rok později, když Josefovi bylo 28 let, 
porodila mu druhého syna Efraima. Podle některých zpráv došlo k tomuto sňatku až v r. 3458 
po stvoření světa a 14 let po Jakubově příchodu do Egypta, když bylo Josefovi 44 let a Asseneth 
dosáhla 32 let,, ale to by odporovalo zprávě, že Josefovi synové se narodili dříve, než nastal v 
Egyptě hlad. 
 
 
 
 
 
 

 
Liber Genesis XLI,37-57 

První kniha Mojžíšova 41,37-57 
 

41,3
7 

Placuit Pharaoni consilium et cunctis ministris ejus; 
Tato rada se zalíbila faraónovi i všem jeho služebníkům. 
 

41,3
8 

locutusque est ad eos: Num invenire poterimus talem virum, qui spiritu Dei 
plenus sit? 

I promluvil k nim: „Bude nám možno nalézt takového muže, plného ducha Božího, 
jako je tento?“ 

 
41,3
9 

Dixit ergo ad Joseph: Quia ostendit tibi Deus omnia quae locutus es, 
nunquid sapientiorem et consimilem tui invenire potero? 
Řekl pak Josefovi: „Poněvadž ti Bůh všechno ukázal, co jsi mluvil, bude mi možno 

někoho nalézt, 
kdo je moudřejší než ty nebo kdo by se tobě aspoň vyrovnal? 
 

41,4
0 

Tu eris super domum meam, et ad tui oris imperium cunctus populus oboediet; 
uno tantum regni solio te praecedam. 
Ty budeš nad mým domem a rozkazů tvých úst všechen národ bude poslušen; 
pouze královským trůnem tě budu převyšovat.“ 
 

41,4
1 

Dixitque rursus Pharao ad Joseph: Ecce, constitui te (hodie) super universam 
terram Aegypti. 

A dále řekl faraón Josefovi: „Hle, ustanovuji tě (dnes) nad celou egyptskou zemí.“ 
 

41,4
2 

Tulitque anulum de manu sua et dedit eum in manu ejus 
vestivitque eum stola byssina, et collo torquem auream circumposuit. 
A vzav (pečetní) prsten se své ruky dal mu jej na ruku; 
oblékl ho v kmentové roucho a kolem hrdla mu zavěsil zlatý řetěz. 
 

41,4
3 

Fecitque eum ascendere super currum suum secundum, clamante praecone 
ut omnes coram eo genu flecterent et praepositum esse scirent universae terrae 

Aegypti. 
Pak mu přikázal vystoupit na svůj druhý vůz a dal hlasateli provolávat, 
aby všichni před ním skláněli kolena a věděli, že je ustanoven nad celou egyptskou 

zemí. 
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41,4
4 

Dixit quoque rex ad Joseph: Ego sum Pharao: 
absque tuo imperio non movebit quisquam manum aut pedem in omni terra 

Aegypti. 
Opět pak řekl král Josefovi: „Já jsem faraón; 
bez tvé vůle nikdo nesmí pohnout rukou ani nohou po celé egyptské zemi.“ 
 

41,4
5 

Vertitque nomen ejus, et vocavit erum lingua aegyptiaca Salvatorem mundi. 
Deditque illi uxorem Aseneth filiam Putiphare sacerdotis Heiliopoleos. 
Egressus est itaque Joseph ad terram Aegypti 
A změnil mu jméno a nazval ho egyptským jazykem Safenat Paneach, to znamená 

Zachránce světa. 
Dal mu též za manželku Assenethu, dceru Potífara, kněze z Ónu, to znamená z 

Héliopole. 
Vydal se tedy Josef do Egypta, 
 
Safenat Paneach = Zachránce světa, stjný smysl má lat. Salvator mundi, řec. Sótér 

kosmú 
Ón = staroegyptsky Junu = řecky Héliopolis = Město (boha) slunce; srov. koptsky 

on = světlo. 
Dolnoegyptské město,dnes archeologická lokalita Tell Hassan na severozápadním 

okraji Káhiry. 
 
Josef přijal egyptský způsob života a oholil si hlavu a vousy. 
 

41,4
6 

(triginta autem annorum erat quando stetit in conspectu regis Pharaonis) 
et circuivit omnes regiones Aegypti. 
třicet let mu bylo, když stál před králem faraónem, 
a obcházel všechny kraje Egypta. 
 

41,4
7 

Venitque fertilitas septem annorum, 
et in manipulos redactae segetes congregatae sunt in horrea Aegypti. 
I nastala úroda sedmi let. 
Obilí bylo vázáno do snopů, sváženo do egyptských sýpek 
 

41,4
8 

Omnis etiam frugum abundantia in singulis urbibus condita est. 
a všechen přebytek plodin byl ukládán po městech. 
 

41,4
9 

Tantaque fuit abundantia tritici, ut harenae maris coaequaretur, et copia 
mensuram excederet. 

Byla pak toliká hojnost obilí, že se rovnala písku moře a pro množství ani nemohla 
být změřena. 

 
41,5
0 

Nati sunt autem Joseph filii duo, antequam veniret fames, 
quos peperit ei Aseneth filia Putiphare sacerdotis Heliopoleos. 
Než nastal hlad, narodili se Josefovi dva synové: 
porodila mu je Asseneth, dcera Potífara, kněze héliopolského. 
 

41,5
1 

Vocavitque nomen primogeniti Manasses dicens: 
Oblivisci me fecit Deus omnium laborum meorum et domus patris mei. 
Prvorozeného pojmenoval Manasses řka: 
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„Bůh mi dal zapomenout na všechny mé těžkosti i na dům mého otce.“ 
 
Manasses (hebr. Menašše) = Působící zapomenutí, (Bůh) dal zapomenutí = naššani, 

lat. oblitus 
 

41,5
2 

Nomen quoque secundi appellavit Ephraim dicens: 
Crescere me fecit Deus in terra paupertatis meae. 
Druhého nazval Efraim řka: 
„Bůh mi dal vzrůst v zemi mé chudoby.“ 
 
Efraim = (Bůh) dal plodnost; hebr. jméno Efrajim je v duálu, znamená tedy 

dvojitou plodnost 
(faecunditas gemina = dvojitá úrodnost, fructus geminus = dvojitý plod); hifrani = 

učinil mě plodnou 
 

41,5
3 

Igitur, transactis septem ubertatis annis, qui fuerant in Aegypto, 
Když pominulo sedm let úrody v Egyptě, 
 

41,5
4 

coeperunt venire septem anni inopiae, quos praedixerat Joseph, 
et in universo orbe fames praevaluit; in cuncta autem terra Aegypti panis erat. 
přicházelo sedm let neúrody, jak byl Josef předpověděl. 
V celém světě rozmohl se hlad, v celém Egyptě však bylo chleba. 
 

41,5
5 

Qua esuriente, clamavit populus ad Pharaonem alimenta petens. 
Quibus ille respondit: Ite ad Joseph, et quidquid ipse vobis dixerit facite. 
Když pak i Egypt začal lačnět, volal lid k faraónovi o pokrm. 
On jim odpověděl: „Jděte k Josefovi a cokoli vám řekne, učiňte.“ 
 

41,5
6 

Crescebat autem cotidie fames in omni terra, 
aperuitque Joseph universa horrea, et vendebat Aegyptiis; nam et illos 

oppresserat fames. 
Když pak hladu každodenně po celé zemi přibývalo, 
otevřel Josef všechny sýpky a prodával Egypťanům, neboť také je tísnil hlad tísnil. 
 

41,5
7 

Omnesque provinciae veniebant in Aegyptum, ut emerent escas et malum 
inopiae temperarent. 

A přicházely všechny země do Egypta nakoupit obilí, aby (tak) kruté bídě bránily. 
 

 
 
 
 

 
 

13.7 První cesta Josefových bratrů do Egypta 
(1M 42) 

 
1. V r. 3443 po stvoření světa, když začal první rok hladu, jak předpověděl Josef, a kenaánskou 
zemi rovněž zasáhla neúroda, Jakub, který ukončil v r. 3440 po stvoření světa svou vládu 
v betlémském okrsku a téhož roku přesídlil do Sichemu i se svými jedenácti syny kromě Judy 
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žijícího v Adulámu a včetně nejmladšího Benjamína, poslal svých deset synů do Egypta, aby 
tam nakoupili obilí. Svého nejmladšího syna Benjamína však s nimi z opatrnosti neposlal.208 
 
2. Jakubovi synové pak sestoupili do Egypta, aby tam nakoupili obilí, jako to dělaly i jiné národy. 
A poněvadž jen Josef, který byl místokrálem, směl obilí prodávat, deset Jakubových synů pak 
přišlo k Josefovi, poklonili se mu až k zemi a žádali jej o povolení nakoupit v Egyptě obilí.209 
 
3. Ačkoli Josef je poznal, sám se jim nedal poznat a obvinil je z vyzvědačství. Na tři dny je 
vsadil do vězení a pak je poslal s obilím k otci Jakubovi, ale Šimona si ponechal jako rukojmí 
a nejmladšího Benjamína mu měli přivést, aby se potvrdila pravdivost jejich slov. Z jejich řeči 
poznal, že jeho otec Jakub nemá vinu na jeho prodeji Izmaelitům a že sami litují, čeho se na 
něm dopustili, neboť bratři nevěděli, že je to on a že rozumí hebrejsky, protože s nimi mluvil 
prostřednictvím tlumočníka. Do měchů s obilím jim dal potají vložit jejich stříbro, kterým 
zaplatili. Tyto peníze však Josef nahradil faraónovi ze svých prostředků.210 
 
4. Josefových devět bratrů odjelo z Egypta ke svému otci Jakubovi do Sichemu. To se stalo 
téhož roku 3443 po stvoření světa. Pověděli mu všechno, co se jim přihodilo, ale Jakub přesto 
nechtěl poslat do Egypta svého nejmladšího syna Benjamína.211 
 
 
 
 
 
 
 

 
Liber Genesis XLII,1-38 

První kniha Mojžíšova 42,1-38 
 

42,1 Audiens autem Jacob quod alimenta venderentur in Aegypto dixit filiis suis: 
Quare negligitis? 

Také Jakub uslyšev, že v Egyptě prodávají potraviny, pravil svým synům: „Proč 
otálíte? 

 
42,2 Audivi quod triticum venundetur in Aegypto; descendite, et emite nobis 

necessaria, 
ut possimus vivere, et non consumamur inopia. 
Slyšel jsem, že v Egyptě prodávají obilí; sestupte tam a nakupte nám, co potřebujeme, 
abychom se mohli uživit a nezahynuli hladem.“ 
 

42,3 Descendentes igitur fratres Joseph decem, ut emerent frumenta in Aegypto 
Vydalo se tedy deset Josefových bratrů na cestu dolů do Egypta, aby nakoupili obilí. 
 

42,4 (Benjamin domi retento a Jacob, qui dixerat fratribus ejus: 
Ne forte in itinere quidquam patiatur mali), 
Benjamína však zadržel Jakub doma a řekl jeho bratrům: 
„Aby se mu snad na cestě něco zlého nepřihodilo.“ 
 

208 1M 42,1-4 
209 1M 42,5-6 
210 1M 42,7-25 
211 1M 42,26-38 
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42,5 ingressi sunt terram Aegypti cum aliis qui pergebant ad emendum. 
Erat autem fames in terra Chanaan. 
Přišli tedy do Egypta spolu s jinými, kteří tam přibyli, aby nakoupili. 
V zemi Kenaánu byl totiž hlad. 
 

42,6 Et Joseph erat princeps in terra Aegypti, atque ad ejus nutum frumenta populis 
vendebantur. 

Cumque adorassent eum fratres sui, 
Josef byl v Egyptě vladařem a z jeho dovolení bylo prodáváno lidem obilí. 
Když mu bratři byli učinili poklonu (tváří k zemi), 
 

42,7 et agnovisset eos, quasi ad alienos durius loquebatur interrogans eos: Unde 
venistis? 

Qui responderunt: De terra Chanaan, ut emamus victui necessaria. 
byl je poznal, ale velmi přísně, jako cizince je oslovil, tázaje se jich: „Odkud 

přicházíte?“ 
Odpověděli: (Přicházíme) z Kenaánu, abychom nakoupili potřebné potraviny.“ 
 

42,8 Et tamen fratres ipse cognoscens non est cognitus ab eis. 
Ačkoli on bratry poznal, přece nebyl od nich poznán. 
 

42,9 Recordatusque somniorum, quae aliquando viderat, ait ad eos: Exploratores estis: 
ut videatis infirmiora terrae venistis. 
Vzpomenuv si na sny, které kdysi měl, pravil jim: „Vyzvědači jste; 
přišli jste, abyste viděli, kde má země nechráněná místa.“ 
 
Vyzvědači (hebr. meraggelím), egyptsky ptr (skryté výzvědy k obhlédnutí země) 
nebo hóp (výzvědy pod rouškou jiné činnosti); snad anticipace vyzvědačů před 

obsazením 
kenaánské země (4M 13; Joz2) 
 
Nechráněná místa, doslova nahotu té země. 
 

42,1
0 

Qui dixerunt: Non est ita, domine; sed servi tui venerunt ut emerent cibos. 
Oni řekli: „To ne, pane; tvoji služebníci přišli, aby nakoupili potravin. 
 

42,1
1 

Omnes filii unius viri sumus; pacifici venimus, 
nec quidquam famuli tui machinantur mali. 
Všichni jsme synové jednoho muže; s pokojnými úmysly přicházíme; 
tvoji služebníci nezamýšlejí nic zlého.“ 
 

42,1
2 

Quibus ille respondit: Aliter est: immunita terrae hujus considerare venistis. 
On jim odpověděl: „Jinak se má věc; přišli jste vyhledat místa, kde země není 

chráněna.“ 
 

42,1
3 

At illi: Duodecim, inquiunt, servi tui fratres sumus filii viri unius in terra 
Chanaan; 

minimus cum patre nostro est, alius non est super. 
Oni však pokračovali: „Dvanáct je nás bratrů, tvých služebníků, synů jednoho muže 

v Kenaánu; 
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nejmladší je u otce, druhý není naživu.“ 
 

42,1
4 

Hoc est, ait, quod locutus sum: exploratores estis. 
(Ale Josef trval na svém:) „Tak je tomu, jak jsem pravil; vyzvědači jste. 
 

42,1
5 

Jam nunc experimntum vestri capiam: 
per salutem Pharaonis non egrediemini hinc, donec veniat frater vester minimus. 
A teď vás zkusím. 
Jakože živ je faraón! Neodejdete odtud, dokud nepřijde váš nejmladší bratr! 
 
Nebo: Při zdraví faraónově! 
 

42,1
6 

Mittite ex vobis unum, et adducat eum; vos autem eritis in vinculis, donec 
probentur 

quae dixistis, utrum vera an falsa sint; alioquin, per salutem Pharaonis, 
exploratores estis. 

Pošlete jednoho z vás, aby ho přivedl; vy pak zůstanete ve vazbě, dokud se nedokáže, 
je-li pravda, co jste pravili, či lež; jinak, jakože živ je faraón, jste vyzvědači!“ 
 
Nebo: při zdraví faraónově! 
 

42,1
7 

Tradidit ergo illos custodiae tribus diebus. 
Pak je dal na tři dny vsadit do vězení. 
 

42,1
8 

Die autem tertio eductis de carcere ait: 
Facite quae dixi et vivetis, Deum enim timeo. 
Třetího dne je přikázal ze žaláře vyvést a pravil: 
„Učiňte, co jsem vám řekl, a budete živi; neboť bojím se Boha. 
 

42,1
9 

Si pacifici estis, frater vester unus ligetur in carcere; 
vos autem abite et ferte frumenta, quae emistis, in domos vestras; 
Jste-li pokojní, bude jeden váš bratr držen v žaláři; 
vy pak odejděte a doneste domů obilí, které jste koupili, 
 

42,2
0 

Et fratrem vestrum minimum ad me adducite, ut possim vestros probare 
sermones, 

et non moriamini. Fecerunt ut dixerat 
a přiveďte ke mně svého nejmladšího bratra, abych mohl zkusit vaše výpovědi, 
a tak abyste nezemřeli.“ Učinili, jak byl rozkázal. 
 

42,2
1 

et locuti sunt ad invicem: Merito haec patimur, quia peccavimus in fratrem 
nostrum 

videntes angustiam animae illius, dům deprecaretur nos, et non audivimus; 
idcirco venit super nos ista tribulatio. 
Řekli si pak navzájem: „Zaslouženě toto trpíme, neboť jsme se provinili proti svému 

bratru; 
viděli jsme utrpení jeho duše, když nás prosil, a nevyslyšeli jsme ho. 
Proto nás stihlo toto soužení.“ 
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42,2
2 

E quibus unus, Ruben, ait: Nunquid non dixi vobis: Nolite peccare in puerum; 
et non audistis me? En sanguis ejus exquiritur. 
Jeden z nich, totiž Rúben, pravil: „Vždyť jsem vám říkal: Neprohřešujte se proti tomu 

hochovi. 
Ale vy jste mne neposlechli. Hle, (nyní) se vymáhá jeho krev (na nás).“ 
 

42,2
3 

Nesciebant autem quod intelligeret Joseph, eo quod per intrpretem loqueretur ad 
eos. 

Netušili, že jim Josef rozumí, poněvadž s nimi mluvil skrze tlumočníka. 
 

42,2
4 

Avertitque se parumper et flevit, et reversus locutus est ad eos. 
Josef se poněkud odvrátil a plakal; a pak se obrátil a rozmlouval s nimi. 
 

42,2
5 

Tollensque Simeon et ligans, illis praesentibus, jussit ministris ut implerent eorum 
saccos tritico, 

et reponerent pecunias singulorum in sacculis suis, datis supra cibariis in viam. 
Qui fecerunt ita. 
Nato dal před nimi Šimona  vzít a svázat. Služebníkům pak nařídil, aby jim naplnili 

pytle obilím, 
peníze však aby vložili každému z nich do jeho pytle a nad to aby jim dali potravin na 

cestu. 
Oni tak učinili. 
 

42,2
6 

At illi portantes frumenta in asinis suis profecti sunt. 
Bratři tedy vezouce obilí na svých oslech brali se odtud. 
 

42,2
7 

Apertoque unus sacco, ut darent jumento pabulum in deversorio, 
contemplatus pecuniam in ore sacculi 
Když jeden (z nich) na místě, kde přenocovali, rozvázal pytel, aby nakrmil soumara 

(obrokem), 
uzřel navrchu v pytli peníze. 
 
Bratři nocovali v karavanní stanici. Josef vrací bratrům odměnu za svůj prodej. 
 

42,2
8 

dixit fratribus suis: Reddita est mihi pecunia; en habetur in sacco. 
Et obstupefacti turbatique mutuo dixerunt: Quidnam est hoc quod fecit nobis 

Deus? 
I řekl svým bratrům: „Vrátili mi peníze, hle, jsou v pytli!“ 
V úžasu a zděšení pravili vespolek: „Co nám to Bůh učinil?“ 

42,2
9 

Veneruntque ad Jacob patrem suum in terram Chanaan, 
et narraverunt ei omnia, quae accidissent sibi dicentes: 
Když přišli do Kenaánu k svému otci Jakubovi, 
vypravovali mu všechno, co se jim bylo přihodilo řkouce: 
 

42,3
0 

Locutus est nobis dominus terrae dure et putavit nos exploratores esse provinciae. 
„Pán té země přísně s námi mluvil a pokládal nás za vyzvědače (+ a vsadil nás do 

žaláře). 
 

42,3
1 

Cui respondimus: pacifici sumus nec ullas molimur insidias. 
Odpověděli jsme mu: Jsme pokojní lidé a nemáme žádné úskočné záměry. 
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42,3
2 

Duodecim fratres uno patre geniti sumus; 
unus non es super, minimus cum patre nostro est in terra Chanaan. 
že nás je dvanáct bratrů, synů jednoho otce; 
jednoho již není, nejmladší je u našeho otce v zemi Kenaánu. 
 

42,3
3 

Qui ait nobis: Sic probabo quod pacifici sitis: 
fratrem vestrum unum dimittite apud me, et cibaria domibus vestris necessaria 

sumite et abite 
On nám řekl: Zkusím, jste-li pokojní lidé, takto: 
Jednoho svého bratra zanechte u mne, naberte potraviny pro své rodiny, odejděte 
 

42,3
4 

fratremque vestrum minimum adducite ad me, ut sciam quod non sitis 
exploratores, 

et istum, qui tenetur in vinculis, recipere possitis, 
ac deinceps quae vultis emendi habeatis licentiam. 
a přiveďte mi svého nejmladšího bratra, abych se přesvědčil, že nejste vyzvědači, 
abyste mohli dostat nazpět toho z vězení 
a pak abyste měli volnost po libosti nakupovat.“ 
 

42,3
5 

His dictis, cum frumenta effunderent, singuli reppererunt in ore saccorum ligatas 
pecunias; 

exterritisque simul omnibus, 
Když po těch řečech vysýpali obilí, nalezl každý u vrchu pytle zavázané peníze. 
Když všichni stejně trnuli, 
 

42,3
6 

dixit pater Jacob: Absque liberis me esse fecistis: Joseph non est super; 
Simeon tenetur in vinculis, et Benjamin auferetis: in me haec omnia mala 

reciderunt. 
řekl jim otec Jakub: „Připravíte mne o děti. Josefa již není, 
Šimon je ve vězení a Benjmanína chcete (mi) odvést; všechny tyto zlé věci dopadají na 

mne.“ 
 

42,3
7 

Cui respondit Ruben: Duos filios meos interfice, si non reduxero illum tibi; 
trade illum in manu mea, et ego eum tibi restituam. 
Odpověděl Rúben: „Dva mé syny usmrť, nepřivedu-li ti ho nazpět; 
odevzdej mi ho do moci a já ti ho navrátím.“ 
 

42,3
8 

At ille, Non descendet, inquit, filius meus vobiscum: frater ejus mortuus est, et 
ipse solus remansit: 

 si quid ei adversi acciderit in terra ad quam pergitis, 
deducetis canos meos cum dolore ad inferos. 
Ale on řekll: „Nepůjde můj syn s vámi dolů. Jeho bratr je mrtev, takže zůstal sám; 
kdyby ho stihlo nějaké neštěstí v zemi, do níž půjdete, 
přivedli byste moje šediny zármutkem do hrobu.“ 
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13.8 Druhá cesta Jakubových synů do Egypta 
(1M 43-44) 

 
1. Začátkem roku 3444 po stvoření světa, v druhém roce hladu, který krutě sužoval celou zemi, 
když došly zásoby přivezené z Egypta, Jakub tam poslal své syny podruhé pro obilí. A třebaže 
zprvu neústupně odmítal pustit s nimi nejmladšího syna Benjamína, nakonec s tím souhlasil. 
Pro egyptského místokrále jim dal s sebou dary a dvojnásobek stříbra, aby odevzdali stříbro, 
které jim bylo potají vloženo do měchů s obilím, což se stalo omylem, jak se zdálo, a nakonec 
pustil s nimi i nejmladšího syna Benjamína.212 
 
2. Jakubovi synové se tedy vydali na druhou cestu do Egypta v počtu devíti a jako desátého 
s sebou vzali svého nejmladšího bratra Benjamína. Když předstoupili i s Benjamínem před 
Josefa, ten byl potěšen a hned je dal uvést do svého domu. Bratři se obávali, že se tak stalo pro 
to stříbro, které jim bylo potají vloženo do měchů s obilím, ale správce Josefova domu je 
uklidnil, stříbro jim ponechal a dal k nim z vězení přivést Šimona.213 
 
3. Když v poledne přišel Josef, bratři mu odevzdali přinesené dary a poklonili se mu až k zemi. 
Josef se jich vyptal na jejich otce a oni se pak znovu poklonili. Když mu pak představili 
Benjamína, Josef musel narychlo odejít z místnosti, aby skryl před nimi slzy svého dojetí, pak 
si umyl tvář a vrátil se k nim zpátky a oni před ním poobědvali u svého stolu v pořadí podle 
věku.214 
 
4. Než pak jedenáct Jakubových synů odjelo z Egypta, Josef nařídil správci svého domu, aby 
jim do jejich pytlů s obilím vrátil jejich stříbro a kromě toho aby do Benjamínova pytle vložil 
jeho stříbrný kalich. Tak Josef podrobil své bratry poslední zkoušce. Když pak bratři vyjeli 
z města, správce Josefova domu vyjel se stráží za nimi a obvinil je z krádeže stříbrného kalicha, 
který se našel v Benjamínově pšenici. Bratři se vrátili k Josefovi a ten si chtěl u sebe ponechat 
Benjamína, ostatní se měli vrátit ke svému otci, avšak Juda se nabídl, že zůstane v Egyptě místo 
Benjamína. Učíme, že ve skutečnosti Josef nechtěl Benjamína dát uvěznit jako Šimona, nýbrž 
chtěl si jej ponechat ve svém domě jako svobodného a váženého hosta až do té doby, než by do 
Egypta přišel jeho otec Jakub.215 Podle některých zpráv Benjamín zůstal v Egyptě u Josefa až 
do příchodu jejich otce Jakuba. 
 
5. Zajímavá je Judova dlouhá řeč k Josefovi,216 neboť Juda pochopil, že Josef se snažil, aby se 
bratři káli za svůj čin, a proto je uvrhl do vězení, proto dal spoutat Šimona (hlavního strůjce 
Josefova prodeje), proto napřed nadržoval Benjamínovi a pak jej trestal. Juda pak popisuje 
starého tesknícího Jákoba a snaží se v Josefovi vzbudit pocit viny za to, že jej nikdy nenavštívil, 
a tak i Juda dává Josefovi příležitost k pokání, a Josef to chápe, odhalí svou tvář a rozhodne se 
vydat za otcem. 
 

 

212 1M 43,1-14 
213 1M 43,15-23 
214 1M 43,24-34 
215 1M 44,1-34 
216 Srov. 1M 44,18-34 
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Liber Genesis XLIII - XLIV 
První kniha Mojžíšova 43 - 44 

 
43,1 Interim fames omnem terram vehementer premebat; 

Zatím hlad všechnu zemi tuze tísnil. 
 

43,2 cnsumptisque cibis, quos ex Aegypto detulerant, dixit Jacob ad filios suos: 
Revertemini et emite nobis pauxillum escarum. 
Když došly potraviny, které byli z Egypta přinesli, řekl Jakub svým synům: 
„Jděte zase a nakupte nám něco potravin.“ 
 

43,3 Respondit Judas: Denuntiavit nobis vir ille sub attestatione jurisjurandi dicens: 
Non videbitis faciem meam, nisi fratrem vestrum minimum adduxeritis 

vobiscum. 
Juda odpověděl: „Onen muž dokládaje se přísahou nám prohlásil toto: 
Nespatříte mou tvář, nepřivedete-li s sebou svého nejmladšího bratra. 

43,4 Si ergo vis eum mittere nobiscum, pergemus pariter et ememus tibi necessaria; 
Chceš-li ho tedy s námi poslat, půjdeme pospolu a nakoupíme, čeho je ti třeba. 
 

43,5 si autem non vis, non ibimus; vir enim, ut saepe diximus, denuntiavit nobis dicens: 
Non videbitis faciem meam absque fratre vestro minimo. 
Nechceš-li však, nepůjdeme; neboť ten muž, jak jsme již kolikrát říkali, vyjádřil se 

k nám slovy: 
Nespatříte mou tvář bez vašeho nejmladšího bratra.“ 
 

43,6 Dixit eis Israël: In meam hoc fecistis miseriam, ut indicaretis ei et alium habere 
vos fratrem. 

Izrael jim řekl: „Jednali jste k mému neštěstí, když jste prozradili, že máte ještě jiného 
bratra.“ 

 
43,7 At illi responderunt: Interrogavit nos homo per ordinem nostram progeniem; 

si pater viveret, si haberemus fratrem, 
et nos respondimus ei consequenter juxta id quod fuerat sciscitatus; 
nunquid scire poteramus quod dicturus esset: Adducite fratrem vestrum 

vobiscum? 
Oni se však omlouvali: „Ten člověk se nás tázal po pořádku na náš původ; 
zdali je otec živ, máme-li bratra, 
a my jsme mu odpovídali po pořádku podle toho, co vyzvídal. 
Mohli jsme vědět, že nám řekne: Přiveďte s sebou svého bratra?“ 
 

43,8 Judas quoque dixit patri suo: Mitte puerum mecum, ut proficiscamur et possimus 
vivere, 

ne moriamur nos et parvuli nostri. 
Tu řekl Juda svému otci: „Pošli chlapce se mnou, abychom mohli jít a zachovat život, 
a tak nezahynuli my sami ani naše děti. 
 

43,9 Ego suscipio puerum; de manu mea require illum. Nisi reduxero et reddidero eum 
tibi, 
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ero peccati reus in te omni tempore. 
Já za chlapce ručím; z mé ruky ho žádej; nepřivedu-li ti ho zpět a neodevzdám ti ho 

zase, 
budu navždy vinen hříchem proti tobě. 
 

43,1
0 

Si non intercessisset dilatio, jam vice altera venissemus. 
Kdyby se to bylo neodkládalo, byli bychom již podruhé se vrátili.“ 
 

43,1
1 

Igitur Israël pater eorum dixit ad eos: Si sic necesse est, facite quod vultis: 
sumite de optimis terrae fructibus in vasis vestris, et deferte viro munera, 
modicum resinae et mellis et storacis, stactes et terebinthi et amygdalarum. 
Řekl jim tedy jejich otec Izrael: „Musí-li tak být, učiňte, jak myslíte. 
Naberte do nádob nejlepší plodiny (naší) země a doneste tomu muži dary, 
něco kadidla a medu, balzámu a myrrhy a něco pistácií a mandlí. 
 
resina = pryskyřice (hebr.sorí = pryskyřice z lentišku Pistacia lentiscus neboli 

mastix) 
mel = včelí med 
storax = vonná pryskyřice z keře sturače (Styrax officinalis) nebo dragantová guma 

(tragacanthum) 
stacté = myrrha, pryskyřice z myrrhovníku pravého; 
terebinthus = strom nebo keř řečík terebintový, příbuzný pistácii. Z naříznuté kůry 

vytéká terpentýn. 
amygdalus = strom mandloň obecná 
 
Tři dary byly již zmíněny (1M 37,25), dalšími třemi jsou med, pistácie a mandle. 
Smyslem je získat přízeň, jde o smírčí dar: je to mincha v profánním smyslu, 
srov. 1M 32,14; Sd 3,15; 2S 8,2. 
 

43,1
2 

Pecuniam quoque duplicem ferte vobiscum, 
et illam, quam invenistis in sacculis, reportate, ne forte errore factum sit; 
Vezměte také dvojnásobnou částku peněz; 
ty, které jste nalezli v pytlích, doneste zpět, snad se stal omyl. 
 
 

43,1
3 

sed et fratrem vestrum tollite et ite ad virum. 
Vezměte též svého bratra a jděte k tomu muži. 
 

43,1
4 

Deus autem meus omnipotens faciat vobis eum placabilem, 
et remittat vobiscum fratrem vestrum quem tenet et hunc Benjamin; 
ego autem quasi orbatus absque liberis ero. 
Můj Bůh všemohoucí vám ho nakloň, 
aby poslal zpět s vámi vašeho bratra, jehož vězní, i tohoto Benjamína; 
já pak budu opuštěný, jako bezdětný.“ 
 

43,1
5 

Tulerunt ergo viri munera et pecuniam duplicem et Benjamin, descenderuntque 
in Aegyptum 

et steterunt coram Joseph. 
Vzavše tedy ti muži dary, dvoje peníze a Benjamína, odebrali se dolů do Egypta 
a předstoupili před Josefa. 
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43,1
6 

Quos cum ille vidisset et Benjamin simul, praecepit dispensatori domus suae 
dicens: 

Introduc viros domum et occide victimas et instrue convivium, 
quoniam mecum sunt comesturi meridie. 
Když je uviděl a Benjamína s nimi, rozkázal správci svého domu: 
„Uveď tyto muže do domu, dej zabít dobytek a vystroj hody, 
neboť budou se mnou v poledne jíst.“ 
 

43,1
7 

Fecit ille quod sibi fuerat imperatum et introduxit viros domum. 
Ten učinil, co mu bylo nařízeno, a uvedl ty muže do domu. 
 

43,1
8 

Ibique exterriti dixerunt mutuo: 
Propter pecuniam, quam retulimus prius in saccis nostris introducti sumus, 
ut devolvat in nos calumniam et violenter sibuiciat servituti et nos et asinos 

nostros. 
Tam trnouce si pravili: 
„Pro peníze, které jsme prve ve svých pytlech zpět donesli, jsme sem byli zavedeni; 
 chce nás křivě obvinit a násilně uvrhnout do otroctví nás i naše osly.“ 
 

43,1
9 

Quamobrem in ipsis foribus accedentes ad dispensatorem domus 
Proto hned ve dveřích přistoupivše ke správci domu, 
 

43,2
0 

locuti sunt: Oramus, domine, ut audias nos: 
jam ante descendimus ut emeremus escas; 
pravili: „Prosíme, pane, abys nás vyslyšel. 
Již jednou jsme (sem) přišli, abychom nakoupili potraviny. 
 

43,2
1 

quibus emptis, cum venissemus ad deversorium, aperuimus saccos nostros 
et invenimus pecuniam in ore saccorum; quam nunc eodem pondere 

reportavimus. 
Zaplatili jsme je, když však jsme přišli na místo, kde jsme nocovali, a otevřeli jsme své 

pytle, 
nalezli jsme navrchu pytlů peníze; nyní je zase v téže váze přinášíme zpět. 
 

43,2
2 

Sed et aliud attulimu argentum, ut emamus quae nobis necessaria sunt; 
non est in nostra conscientia quis posuerit eam in marsupiis nostris. 
Kromě toho jsme však přinesli ještě jiné peníze, abychom nakoupili, co potřebujeme. 
Nevíme, kdo je položil do našich měšců.“ 
 
non est in nostra conscientia  quis posuerit eam =nescimus enim qui inmiserit pecuniam 
in marsupiis nostris = in saccis nostris 
 

43,2
3 

At ille respondit: Pax vobiscum, nolite timere. 
Deus vester et Deus patris vestri dedit vobis thesauros in saccis vestris; 
nam pecuniam quam dedistis mihi, probatam ego habeo. 
Eduxitque ad eos Simeon, 
On však odpověděl: „Buď pokoj vám. Nebojte se. 
Bůh váš a Bůh vašeho otce dal ty poklady do vašich pytlů; 
neboť peníze, které jste mi dali, jsem správně obdržel.“ 
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Nato k nim přivedl Šimona. 
 

43,2
4 

et introduxit domum attulit aquam, et laverunt pedes suos, deditque pabulum 
asinis eorum. 

Pak je uvedl do domu, přinesl vodu, oni si umyli nohy, a dal obrok jejich oslům. 
 
Attulit aquam nebo: adtulerunt aquam, 
deditque pabulum nebo: dederunt pabulum 
 

43,2
5 

Illi vero parabant munera, donec ingrederetur Joseph meridie; 
audierant enim quod ibi comesturi essent panem. 
Potom chystali dary, až Josef o polednách přijde; 
slyšeli totiž, že tu budou jíst. 
 

43,2
6 

Igitur ingressus est Joseph domum suam, 
obtuleruntque ei munera tenentes in manibus suis et adoraverunt proni in terram. 
Když tedy Josef vstoupil do (svého) domu, 
podávali mu dary, držíce je v rukou a hluboce se skláněli až k zemi. 
 
tenentes in manibus suis = habuerunt in manibus suis 
 

43,2
7 

At ille, clementer resalutatis eis, interrogavit eos dicens: 
Salvusne est pater vester senex de quo dixeratis mihi? Adhuc vivit? 
On však milostivě na pozdrav pozdravem odpovídaje, tázal se jich: 
„Je váš starý otec, o němž jste mi vypravovali, zdráv? Žije ještě?“ 
 

43,2
8 

Qui responderunt: Sospes est servus tuus pater noster; adhuc vivit.   
(Et dixit Joseph: Benedictus ille homo Deo!) 
Et incurvati adoraverunt eum. 
Oni odpověděli: „Je zdráv tvůj služebník, náš otec, a žije ještě.“ 
(A Josef řekl: „Buď požehnán ten člověk Bohu!“) 
A padše na kolena klaněli se mu. 
 
Et incurvati = Et inclinantes se 
 

43,2
9 

Attollens autem Joseph oculos vidit Benjamin fratrem suum uterinum et ait: 
Iste est frater vester parvulus, de quo dixeratis mihi? 
Et rursum, Deus, inquit, misereatur tui, fili mi! 
Josef pak pozvednul oči a uviděl svého bratra z téže matky, Benjamína, a otázal se: 
„To je váš nejmladší bratr, o kterém jste mi vypravovali?“ 
A dodal: „Bůh ti buď milostiv, můj synu!“ 
 
uterinum = ex una matre, ex eadem matre 
frater vester parvulus = minimus, junior, adulescentior 
 

43,3
0 

Festinavitque, quia commota fuerant viscera ejus super fratre suo, et erumpebant 
lacrimae, 

et introiens cubiculum flevit. 
A hned rychle odešel; byl svým bratrem hluboce dojat, že se (mu) slzy draly (do očí); 
a vešel do ložnice a rozplakal se. 
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Festinavitque… = Turbatus est autem Josef et convertebantur/torquebantur autem 

viscera ejus… 
…et quaerebat plorare introiens/ingressus autem in promptuarium suum lacrimatus est 

ibi. 
 

43,3
1 

Rursumque, lota facie, egressus continuit se et ait: Ponite panes. 
Potom si umyl tvář a vyšel ven, přemohl se a pravil: „Podávejte jídla.“ 
 
Et lavans/lavit faciem suam et continuerunt et dixit: Adponite panes. 
 

43,3
2 

Quibus appositis, seorsum Joseph et seorsum fratribus, 
Aegyptiis quoque, qui vescebantur simul, seorsum 
(illicitum est enim Aegyptiis comedere cum Hebraeis, 
et profanum putant hujuscemodi convivium*), 
I byla podávána (jídla), ale pro Josefa zvláště, pro bratry zvláště, 
a pro Egypťany, kteří s nimi jedli, také zvláště, 
 není totiž dovoleno Egypťanům jíst s Hebreji 
a za nečistou pokládají takovou hostinu, 
* et abominatio est Aegyptiis omnis pastor pecorum.= a ohavností je Egypťanům 

každý pastýř ovcí. 
vescebantur = cenabant 
 
Pětka je posvátné egytské číslo. Faraón dostane pětinu úrody, 
Benjamín dostane pětkrát tolik u stolu a patery šaty, 
pět mužů vybere Josef k audienci u faraóna, 
otci posílá Josef dvakrát pět oslů a oslic. 
Prorok Izaiáš připomíná pět měst v Egyptě (Iz 19,18). 
 

43,3
3 

sederunt coram eo, primogenitus juxta primogenita sua et minimus juxta aetatem 
suam. 

Et mirabantur nimis, 
a seděli před ním prvorozenec podle svého prvorozenství a nejmladší podle svého 

věku. 
A divili se převelice. 
 
Et mirabantur nimis = Et expavescebant enim homines unusquisque ad fratrem suum 
 
Bratři seděli v pořadí od nejstaršího k nejmladšímu. 
 

43,3
4 

sumptis partibus quas ab eo acceperant; majorque pars venit Benjamin, 
ita ut quinque partibus excederet. Biberuntque et inebriati sunt cum eo. 
Bral pak každý díl, který od něho dostal; největšího dílu se dostalo Benjamínovi, 
jenž obdržel pětkrát tolik, co ostatní. I pili s ním a rozjařili se. 
 
ita ut quinque partibus excederet = in quinquiplo prae illorum partes 
/ prae partibus omnium quinquipliciter 
 
Josef rozděloval pokrm jakožto Safenat Paneach, Zachránce světa, 
Zof-ent-pa-anch v egyptském významu Dárce pokrmu života. 
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Benjamín dostává zvláštní příděl, poslední se stává prvním, je předobrazem 
Davidovým. 

 
  
44,1 Praecepit autem Joseph dispensatori domus suae dicens: 

Imple saccos eorum frumento, quantum possunt capere, 
et pone pecuniam singulorum in summitate sacci; 
Rozkázal pak Josef správci svého domu: 
„Naplň jejich pytle obilím, co se do nich vejde; 
a peníze každému polož navrch do pytle. 
 

44,2 scyphum autem meum argenteum et pretium, quod dedit tritici, pone in ore sacci 
junioris. 

Factumque est ita. 
Nejmladšímu pak vlož do pytle kromě peněz, které dal za obilí, také mou stříbrnou 

číši.“ 
I stalo se tak. 
 
scyphum meum = poculum meum 
factumque est ita = factum est igitur secundum verbum Joseph sicut dixit 
 

44,3 Et, orto mane, dimissi sunt cum asinis suis. 
A ráno za svítání byli propuštěni i s osly. 
 
Et, orto mane… = Et mane (in)luxit et homines dimissi sunt et asini eorum. 
 

44,4 Jamque urbem exierant et processerant paululum; tunc Joseph, accersito 
dispensatore domus, 

Surge, inquit, et persequere viros, et apprehensis dicito: Quare reddidistis malum 
pro bono? 

A když byli kousek cesty z města ušli, Josef, zavolal správce domu a nařídil mu: 
„Vzhůru, pusť se za těmi muži, a až je dostihneš, řekni jim: Proč jste splatili dobré 

zlým? 
 
Jumque… = Et exeuntibus autem illis civitatem nondum abscesserant longe 
et dixit Joseph ei qui praeerat domuis suae / praeposito domus suae dicens: 
 

44,5 Scyphus, quem furati estis, ipse est in quo bibit dominus meus, et in quo augurari 
solet: 

pessimam rem fecistis. 
Z číše, kterou jste ukradli, pívá můj pán a z ní obyčejně věští; 
to jste spáchali něco velmi zlého.“ 
 
Jde o věštění z vody (hydromanteia), buď z číše (kylikomanteia) nebo z mísy 

(lekanomanteia). 
Josef  úmyslně vystupuje před svými bratry jako jako mocný egyptský věštec, 
aby ho nepoznali a zamysleli se nad svou vinou. 
 

44,6 Fecit ille ut jusserat. Et apprehensis per ordinem locutus est. 
On učinil, jak mu bylo nařízeno. Dostihl je a promluvil k nim, jak měl. 
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44,7 Qui responderunt: Quare sic loquitur dominus noster, ut servi tui tantum flagitii 

commiserint? 
Oni odpověděli: „Proč mluví náš pán, jakoby byli tvoji služebníci tak velikého zločinu 

se dopustili? 
 

44,8 Pecuniam, quam invenimus in summitate saccorum, reportavimus ad te de terra 
Chanaan; 

et quomodo consequens est ut furati simus de domo domini tui aurum vel 
argentum? 

Peníze, které jsme nalezli v pytlích navrchu, přinesli jsme ti z kenaánské země zpět; 
jak je možné s tím srovnat, abychom z domu tvého pána byli ukradli zlato nebo stříbro? 
 
reportavimus = retulimus 
 

44,9 Apud quemcumque fuerit inventum servorum tuorum quod quaeris, moriatur, 
et nos erimus servi domini nostri. 
U kteréhokoli z tvých služebníků nalezneš, co hledáš, ať zemře, 
a my budeme otroky našeho pána.“ 
 

44,1
0 

Qui dixit eis: Fiat juxta vestram sententiam; 
apud quemcumque fuerit inventum, ipse sit servus meus, 
vos autem eritis innoxii. 
On jim řekl: „Staň se, jak sami jste rozhodli; 
u kterého se věc nalezne, ten buď mým otrokem, 
vy však budete nevinni.“ 
 
Jako kdysi Juda zmírnil Josefův úděl (1M 37,26), 
tak i Josefův správce domu zmírňuje trest srmti na otrovctví. 
 

44,1
1 

Itaque festinato deponenetes in terram saccos aperuerunt singuli. 
Složili tedy rychle pytle na zem a každý svůj pytel rozvázal. 
 

44,1
2 

Quos scrutatus incipiens a majore usque ad minimum 
invenit scyphum in sacco Benjamin. 
Správce domu je prohledával, začal (pytlem) nejstaršího a (pokračoval) až 

k nejmladšímu. 
V Benjamínově pytli číši našel. 
Quos scrutatus… = Et scrutinavit homo incipiens a majore natu usquedum veniret ad 

minorem 
et invenit… 
 

44,1
3 

At illi, scissis vestibus, oneratisque rursum asinis, reversi sunt in oppidum. 
Tu oni roztrhli svá roucha a naloživše opět pytle na osly, vrátili se do města. 
 
At illi…in oppidum. = Et sciderunt vestimenta sua… in civitate. 
 

44,1
4 

Primusque Judas cum fratribus ingressus est ad Joseph (necdum enim de loco 
abierat), 

omnesque ante eum pariter in terram corruerunt. 
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Juda v čele svých bratrů vstoupil k Josefovi, ještě totiž nebyl z domu odešel, 
a všichni padli před ním na zem. 
 
Omnesque… = et prociderunt ante eum in terra. 
 

44,1
5 

Quibus ille ait: Cur sic agere voluistis? 
An ignoratis quod non sit similis mei in augurandi scientia? 
Tu jim pravil: „Proč jste tak učinili? 
Nevíte, že nikdo se mi nevyrovná v umění věštit?“ 
 
An ignoratis… = Nescitis/nesciebatis quia augurator non est homo qualis ego? 
 

44,1
6 

Cui Judas: Quid respondebimus, inquit, domino meo? 
Vel quid loquemur aut juste poterimus obtendere? 
Deus invenit iniquitatem servorum tuorum; en omnes servi sumus domini mei, 
et nos et apud quem inventus est scyphus. 
Nato Juda: „Co odpovíme mému pánu? Čím se můžeme spravedlivě omluvit? 
Bůh dal nalézt nepravost na tvých služebnících: hle, všichni jsme otroky mého pána, 
my i ten, u něhož byla číše nalezena.“ 
 
Vel quid… = Aut qui loquamur aut quid justificabimur? 
 

44,1
7 

Respondit Joseph: Absit a me ut sic agam: qui furatus est scyphum, ipse sit servus 
meus; 

vos autem abite liberi ad patrem vestrum. 
Josef odpověděl: „Buď mne daleko, abych tak jednal; kdo ukradl číši, ať je mým 

otrokem; 
vy ostatní můžete volně odejít ke svému otci.“ 
 
Absit a me… = Non mihi contingat facere hoc verbum, sed homo apud quem inventus 

est poculum… 
 

44,1
8 

Accedens autem propius Judas confidenter ait: Oro, domine mi, 
loquatur servus tuus verbum in auribus tuis, 
et ne irascaris famulo tuo; tu es enim post Pharaonem 
Juda přistoupiv blíže pravil odhodlaně: „Prosím, můj pane, 
aby směl tvůj služebník promluvit slovo k tvému sluchu, 
a nehněvej se na svého služebníka; neboť jsi jako faraón 
 
oro = rogo 
 

44,1
9 

dominus meus. Interrogasti prius servos tuos: Habetis patrem aut fratrem? 
mým pánem. Před časem tázal ses svých služebníků: Máte otce nebo bratra? 
 

44,2
0 

Et nos respondimus tibi domino meo: 
Est nobis pater senex et puer parvulus, qui in senectute illius natus est, 
cujus uterinus frater mortuus est; et ipsum solum habet mater sua, pater vero 

tenere diligit eum. 
A my jsme odpověděli tobě, mému pánu: 
Máme stařičkého otce a mladistvého jinocha, který se narodil v jeho stáří; 
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jeho bratr z téže matky zemřel, takže je jediným synem své matky, a otec ho něžně 
miluje. 

 
et ipsum solum habet mater sua = ipse autem solus subrelictus est matri suae et pater 

eum diligit… 
 

44,2
1 

Dixistique servis tuis: Adducite eum ad me, et ponam oculos meos super illum. 
Ty jsi pravil svým služebníkům: Přiveďte ho ke mně, abych mohl svýma očima na 

něho popatřit. 
 

44,2
2 

Suggessimus domino meo: Non potest puer (de)relinquere patrem suum; 
si enim illum dimiserit, morietur. 
Tu jsme se snažili přesvědčit mého pána: Chlapec nemůže svého otce opustit; 
opustí-li ho, on zemře. 
 

44,2
3 

Et dixisti servis tuis: Nisi venerit frater vester minimus vobiscum, 
non videbitis amplius faciem meam. 
Ty jsi však pravil svým služebníkům: Nepřijde-li váš nejmladší bratr s vámi, 
už nespatříte mou tvář. 
 

44,2
4 

Cum ergo ascendissemus ad famulum tuum patrem nostrum, 
narravimus ei omnia quae locutus est dominus meus. 
Když jsme tedy přišli nahoru k tvému služebníkovi, našemu otci, 
vypravovali jsme mu všechno, co mluvil můj pán. 
 

44,2
5 

Et dixit pater noster: Revertimini et emite nobis parum tritici. 
Když nám pak otec řekl: Jděte zase tam a kupte nám trochu obili, 
 
parum tritici = pusillum escae 
 

44,2
6 

Cui diximus: Ire non possumus; 
si frater noster minimus descenderit nobiscum, proficiscemur simul; 
alioquin, illo absente, non audemus videre faciem viri. 
řekli jsme mu: „Nemůžeme jít; 
půjde-li s námi nejmladší bratr, půjdeme všichni společně; 
jinak bez něho neodvážíme se předstoupit před tvář onoho muže. 
 

44,2
7 

Ad quae ille respondit: Vos scitis quod duos genuerit mihi uxor mea. 
Nato on odpověděl: Víte, že dva syny mi porodila má manželka. 
 
genuerit = peperit 
 

44,2
8 

Egressus est unus, et dixistis: Bestia devoravit eum, et hucusque non comparet. 
Jeden (mi) odešel, vy jste řekli: Šelma ho pohltila a dosud se neukázal. 
 
Egressus… = Et exiit unus a me… 
et hucusque… = et non vidi eum amplius 
 

44,2
9 

Si tuleritis et istum, et aliquid ei in via contigerit, deducetis canos meos cum 
maerore ad inferos. 
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Vezmete-li (mi) i tohoto a přihodí-li se mu něco na cestě, přivedete mé šediny žalostí 
do hrobu. 

 
44,3
0 

Igitur, si intravero ad servum tuum patrem nostrum, et puer defuerit 
(cum anima illius ex hujus anima pendeat), 
Proto přijdu-li k tvému služebníku, našemu otci, bez chlapce, 
jeho srdce totiž na něm lpí, 
 
defuerit = non fuerit nobiscum 
 
 

44,3
1 

videritque eum non esse nobiscum, morietur; 
et deducent famuli tui canos ejus cum dolore ad inferos. 
a uvidí-li, že on s námi není, tu zemře 
a tvoji služebníci uvedou jeho šediny bolestí do hrobu. 
 

44,3
2 

Ego proprie servus tuus sim, qui in meam hunc recepi fidem et spopondi dicens: 
Nisi reduxero eum (ad te), peccati reus ero in patrem meum omni tempore. 
Ať jsem raději já tvým otrokem, neboť já jsem se za něho zaručil a slíbil: 
Nepřivedu-li ho zpět, budu stále vinen hříchem proti svému otci. 
 
omni tempore = omnibus diebus 
 
Judova ochota zastoupit v trestu bratra je předobrazem zástupné ochoty Kristovy. 
 

44,3
3 

Manebo itaque servus tuus pro puero in ministerio domini mei, 
et puer ascendat cum fratribus suis. 
Zůstanu tedy já, tvůj služebník, místo chlapce v otroctví mého pána, 
a chlapec ať jde nahoru se svými bratry. 
 

44,3
4 

Non enim possum redire ad patrem meum, absente puero, 
ne calamitatis, quae oppressura est patrem meum, testis adsistam. 
Nemohu se ke svému otci vrátit bez chlapce, 
nechci-li být svědkem pohromy, jaká by stihla mého otce.“ 
 

 
 
 
 
 

13.9 Josef se dal poznat svým bratrům 
(1M 45) 

 
1. Josef už nadále nebyl schopen skrývat před svými bratry své hluboké dojetí, a proto poslal 
své služebníky pryč, aby toho nebyli svědky, a dal se ihned poznat svým bratrům a hlasitě se 
rozplakal. Ti mu však na to nic neřekli, protože stále ještě měli z něho velký strach, i když s 
nimi mluvil hebrejsky. Až poté, co je vyzval, aby přistoupili až k němu, znovu jim řekl, kdo je, 
vysvětlil jim okolnosti svého pobytu v Egyptě a pozval je i jejich otce Jakuba, aby přesídlili do 
Egypta a usadili se v zemi Gošenu, bratři jej poznali a objali se s ním a políbili. Teprve potom 



 391 

se rozhovořili. Země Gošen byla nejúrodnější částí Egypta, kterou si Josef ponechal pro sebe. 
V té době bylo Josefovi 30 let.217 
 
2. Když o těchto událostech uslyšel faraón, dal Josefovi dovolení, aby se jeho otec i jeho bratři 
s rodinami usadili v Egyptě a aby pro ně poslal povozy a zásoby na cestu.218 
 
3. Téhož roku 3444 po stvoření světa se Josefovi bratři vrátili ze své druhé cesty do Egpyta 
k otci Jakubovi do Sichemu a vyprávěli mu všechno, co se jim přihodilo, a řekli mu, že jeho 
syn Josef žije a že je egyptským místokrálem. Jakub jim zprvu nevěřil, ale když uviděl povozy, 
které Josef poslal z Egypta, uvěřil jim. Oni jej pak poprosili o odpuštění za to, čím se provinili 
v minulosti, a Jakub naplněn radostí nad tím, že jeho syn Josef žije, jim odpustil.219 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Liber Genesis XLV 

První kniha Mojžíšova 45 
 

45,1 Non se poterat ultra cohibere Joseph multis coram adstantibus, 
unde praecepit ut egrederentur cuncti foras, et nullus interesset alienus agnitioni 

mutuae. 
Josef nemohl se déle zdržet před četnými přítomnými, kteří stáli kolem něho, 
a proto přikázal, aby všichni vyšli ven, aby nikdo cizí nebyl  při společném poznání. 
 
cohibere multis coram adstantibus = sustinere omnibus circumstantibus 
agnitioni = cognotioni 
et nullus… = et nemo stetit circa Joseph cum se cognosci vellet a fratribus suis. 
 

45,2 Elevavitque vocem cum fletu, quam audierunt Aegyptii omnisque domus 
Pharaonis. 

I dal se do hlasitého pláče, až ho slyšeli Egypťané i všechen faraónův dům. 
 

45,3 Et dixit fratribus suis: Ego sum Joseph, (frater vester): adhuc pater meus vivit? 
Non poterant respondere fratres (ejus) nimio terrore perterriti. 
Pak pravil svým bratrům: „Já jsem Josef, (váš bratr); je můj otec ještě živ?“ 
(Jeho) bratři velikou hrůzou ustrašeni jsouce, nemohli promluvit. 
 

45,4 Ad quos ille clementer, Accedite, inquit, ad me. 
Et cum accessissent prope, Ego sum, ait Joseph, frater vester, quem (vos) 

vendidistis in Aegyptum. 
I promluvil k nim laskavě: „Přistupte ke mně.“ 

217 1M 45,1-15 
218 1M 45,16-24 
219 1M 45,25-28 
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A když přistoupili blíže, řekl: „Já jsem Josef, váš bratr, jehož jste (vy) prodali do Egypta. 
 

45,5 (Nunc ergo) nolite pavere, neque vobis durum esse videatur quod vendidistis me in 
his regionibus; 

pro salute enim vestra misit me Deus ante vos in Aegyptum. 
(Nyní tedy) nebojte se a nedělejte si příliš těžké srdce, že jste mne prodali do těchto 

krajů; 
neboť na vaši záchranu poslal mne Bůh před vámi do Egypta. 
 
Nedělejte si příliš těžké srdce = nevyčítejte si příliš 

45,6 Biennium est enim quod coepit fames esse in terra, 
et adhuc (reliqui) quinque anni restant, quibus nec arari poterit nec mezi. 
Dva roky jsou tomu, co začal v zemi hlad, 
a ještě zbývá pět let, ve kterých nebude možné ani orat ani žnout. 
 
quibus… = in quibus non erit aratio neque messis. 
 

45,7 Praemisitque me Deus ut reservemini super terram et escas ad vivendum habere 
possitis. 

Proto mě Bůh předeslal (sem), abyste byli na zemi zachráněni a abyste mohli nabýt 
potravin k živobytí. 

 
předeslal = před vámi poslal 
 

45,8 Non vestro consilio, sed Dei voluntate huc missus sum, 
qui fecit me quasi patrem Pharaonis 
et dominum unversae domus ejus ac principem in omni terra Aegypti. 
Ne vaším záměrem, nýbrž vůlí Boží byl jsem poslán sem. 
On mne učinil jakoby otcem faraónovým, 
pánem všeho jeho domu a vladařem v celém Egyptě. 
 
universae domus = totius domus 
 
 

45,9 Festinate at ascendite ad patrem meum, et dicetis ei: Haec mandat filius tuus 
Joseph: 

Deus fecit me dominum universae terrae Aegypti: descende ad me,  ne moreris; 
Pospěšte k mému otci a řekněte mu: Toto vzkazuje tvůj syn Josef: 
Bůh učinil mne pánem celého Egypta. Přijď ke mně, neprodlévej. 
 
Festinate et ascendite = Festinantes ergo ascendite ad patrem meum et dicite illi: 
universae terrae Aegypti… = totius terrae Aegypti: descende ergo apud me, et nolli 

tardare; 
 

45,1
0 

et habitabis in terra Gessen erisque juxta me tu et filii tui et filiii filiorum tuorum, 
oves tuae et armenta tua et universa quae possides. 
Budeš přebývat v zemi Gošenu, blízko mne, ty, tvoji synové, synové tvých synů, 
tvoje ovce, tvá stáda a všechno, co máš. 
 
erisque… = et eris prope me… 
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oves tuae… = oves tuae et boves tui et quaecumque tibi sunt. 
 
Gošen = Gessen; krajina v Egyptě na východ od Heliopole a nilské delty, 
původ jména je nejasný, snad znamená „Dům (hadího) boha Šachana“ 
 nebo „Místo klidu“, tranquillum či domicilium tranquilitatis; srov. Bét-šeán. 
Později tam Izraelité museli stavět pro faraóna města Pitom (Dům Atumův, Heroonpolis) 
a Raamses (Pi-Ramesses, Dům Ramesse II., Avaris). 
 

45,1
1 

Ibique te pascam (adhuc enim quinque anni residui sunt famis), 
ne et tu pereas et domus tua et omnia quae possides. 
Tam budu tě živit, zbývá ještě pět hladových let, 
abys nezahynul ty ani tvůj dům, aniž co z tvého majetku. 
 
pereas… = deficias et filii tui et omnia quae tua sunt. 
 

45,1
2 

En oculi vestri et oculi fratris mei Benjamin vident quod os meum loquatur ad vos. 
Hle, oči vaše i oči mého bratra Benjamína vidí, že má ústa mluví k vám. 
 
že má ústa mluví k vám = že jsem to já, kdo s vámi mluví 
 

45,1
3 

Nuntiate patri meo universam gloriam meam et cuncta quae vidistis in Aegypto. 
Festinate et adducite eum ad me. 
Oznamte mému otci všechnu mou slávu a všechno, co jste v Egyptě viděli; 
přiveďte ho rychle ke mně!“ 
 
Nuntiate… = Renuntiate ergo patri meo omnem honorem meum quem habeo in Aegypto 

et quae videtis 
et festinantes deducite patrem meum huc. 
 

45,1
4 

Cumque amplexatus recidisset in collum Benjamin fratris sui, flevit, 
illo quoque similiter flente, super collum ejus. 
Nato objímaje bratra Benjamína vzal ho kolem krku a plakal; 
ten plakal zase na jeho šíji. 
 
Cumque… = Et procidens supra collum Benjamin fratris sui ploravit super eum, 
et Benjamin ploravit super collum ipsius. 
 

45,1
5 

Osculatusque est Joseph omnes fratres suos, et ploravit super singulos. 
Post quae ausi sunt loqui ad eum. 
Potom zlíbal Josef všechny své bratry a nad každým plakal. 
Pak teprve odvážili se s ním mluvit. 
 
ploravit = flevit 
post quae = post haec quoque 
 
 
 

45,1
6 

Auditumque est et celebri sermone vulgatum in aula regis: Venerunt fratres 
Joseph! 

Et gavisus est Pharao atque omnis familia ejus. 
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I vypravovalo se a od úst k ústům se nesla zpráva u královského dvora: „Přišli Josefovi 
bratři!“ 

A faraón se radoval i všechen jeho dvůr. 
 
Auditumque… = Et vos provulgata est in domum Pharaonis dicentes: Venerunt…. 
 

45,1
7 

Dixitque ad Joseph ut imperaret fratribus suis dicens: Onerantes jumenta ite in 
terram Chanaan 

A řekl Josefovi, aby takto nařídil svým bratrům: „Naložte na soumary, jděte do Kenaánu, 
 
Za dicens se vkládá: Hoc facite: 
Onerantes… = Onerate vehicula vestra frumento/tritico et ite… 
 

45,1
8 

et tollite inde patrem vestrum et cognationem et venite ad me; 
et ego dabo vobis omnia bona Aegypti, ut comedatis medullam terrae. 
vezměte odtud svého otce i své příbuzné a přijďte ke mně; 
dám vám, co dobrého v Egyptě, že budete požívat nejlepší plodiny země. 
 
et tollite… = accipientes patrem vestrum et substantiam vestram venite ad me; 
comedatis = manducabitis 
 

45,1
9 

Praecipe etiam ut tollant plaustra de terra Aegypti 
ad subvectionem parvulorum suorum ac conjugum, 
et dicito: Tollite patrem vestrum et properate quantocius venientes; 
Poruč také, ať vezmou vozy z Egypta 
a převezou své děti a ženy; 
řekni: Vezměte svého otce a pospěšte, abyste hned byli zase tady. 
 
Praecipe… = Tu autem praecipe haec accipiant sibi vehicula ex Aegypto 
et pueris suis et uxoribus suis et accipientes patrem vestrum venite huc 
 

45,2
0 

nec dimittatis quidquam de supellectili vestra, 
quia omnes opes Aegypti vestrae erunt. 
Nezanechte (tam) nic ze svého nářadí, 
neboť všechno bohatství Egypta bude vaším.“ 
nec dimittatis… = et non parcatis oculis pro vasis vestris / rerum vestrarum, 
omnia enim bona terrae Aegypti vobis erint. 
 
Podle Vulgáty nemají zanechat nic z nářadí, 
poněvadž to všechno budou moci v bohatém Egyptě využitkovat. 
Podle hebrejského textu se však nemají příliš starat o nářadí, 
poněvadž bohatý Egypt jim i toto poskytne v hojnosti: Nelitujte ze svých věcí ničeho, 
protože budete mít to nejlepší z celého Egypta. 
 

45,2
1 

Feceruntque filii Israël ut eis mandatum fuerat. 
Quibus dedit Joseph plaustra secundum Pharaonis imperium et cibaria in itinere. 
Synové Izraelovi učinili, jak jim bylo nařízeno. 
Josef jim vydal podle faraónova příkazu vozy a potraviny na cestu. 
 
plaustra = vehicula; cibaria in itinere = epimenia in via 
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45,2
2 

Singulis quoque proferri jussit binas stolas: 
Benjamin vero dedit trecentos argenteos cum quinque stolis optimis (diversi 

coloris) 
Každému dal též přinést po dvojím rouchu; 
Benjamínovi však dal tři sta stříbrných s paterým nádherným rouchem (různé barvy). 
 
trecentos argenteos = triginta aureos 
 
Šlo o proměnné, to znamená svrchní roucho, které se častěji svléká a obléká a mění než 

spodní roucho. 
 

45,2
3 

Tantundem pecuniae et vestium mittens patri suo, 
addens et asinos decem, qui subveherent ex omnibus divitiis Aegypti, 
et totidem asinas triticum in itinere panesque portantes. 
Stejně peněz i šatů poslal svému otci 
a přidal deset oslů, kteří vezli (dary) ze všeho bohatství Egypta, 
a stejně oslic, které nesly obilí na cestu a potraviny pro otce. 
 
in itinere = in via 
 

45,2
4 

Dimisit ergo (Joseph) fratres suos et proficiscentibus ait: Ne irascamini in via! 
Tak své bratry (Josef) propustil, a když odcházeli, řekl jim: „Nehněvejte se na cestě!“ 
 
Ne irascamini… = Nollite irasci in via! / Nevyvolávejte mezi sebou po cestě hádky! 

45,2
5 

Qui ascendentes ex Aegypto venerunt in terram Chanaan ad patrem suum Jacob. 
Bratři vystoupili z Egypta a přišli do Kenaánu k svému otci Jakubovi 
 

45,2
6 

et nuntiaverunt ei dicentes: Joseph filius tuus vivit et ipse dominatur in omni terra 
Aegypti! 

Quo audito, Jacob quasi de gravi somno evigilans tamen non credebat eis. 
a oznámili mu: „Tvůj syn Josef je živ; vládne nad celým Egyptem!“ 
Když to Jakub slyšel, jakoby se probral z tvrdého spánku; ale (zcela) jim nevěřil. 
 
nuntiaverunt = renuntiaverunt / adnuntiaverunt 
 

45,2
7 

Illi contra referebant omnem ordinem rei. 
Cumque vidisset plaustra et universa quae miserat, revixit spiritus ejus 
Až mu vyložili všechno po pořádku 
a on spatřil vozy a všechno, co byl Josef poslal, obživnul jeho duch 
 
Illi contra… = Locuti sunt autem ei omnia verba quae Joseph dixit eis. 
plaustra = vehicula 
revixit = et resuscitatus est / et reaccendit spiritum suum / et resuscitat et reaccendit 

spiritum suum 
 

45,2
8 

et ait: Sufficit mihi si adhuc Joseph filius meus vivit: 
vadam et videbo illum antequam moriar. 
a řekl: „Stačí mi, že můj syn Josef ještě žije; 
půjdu a uvidím ho, než umřu.“ 
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Sufficit mihi… = Magnum mihi est si adhuc filius meus Joseph vivit: 
ibo itaque et videbo eum priusquam moriar 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.10  Třetí cesta Josefových bratrů do Egypta i s jejich otcem Jakubem. 
Jakub společně se svými dětmi přichází do Egypta. 

(1M 46,1 – 47,26) 
 
1. A bez dalších odkladů se Jakub rozhodl, že se vydá do Egypta, aby ještě před smrtí viděl 
svého syna Josefa živého. V Beeršebě přinesl Bohu oběť chleba a vína na poděkování za 
Josefovu záchranu. V noci se mu zjevil věčný Otec v podobě nejsvětějšího Ananiáše a vyzval 
jej, aby se nebál sestoupit do Egypta a usadit se tam, a sdělil mu ještě i jiné věci.220 
 
2. Ještě v roce 3444 po stvoření světa, když bylo Jakubovi 100 let, opustil celý jeho rod Sichem 
a vydal se do Egypta, kam cestoval přes Bétel, Jeruzalém, Betlém, Hebron a Beeršebu. Celkem 
s ním putovalo 700 duší, z toho někteří vyšli již ze Sichemu a někteří se k Jakubovi přidali 
v oněch pěti městech. Ačkoli se píše, že celkem s Jakubem přišlo do Egypta 70 duší, podle 
některých zpráv šlo o karavanu asi 700 duší. Ze Sichemu s Jakubem vyšlo: 10 synů, 10 snach, 
40 vnuků a vnuček, celkem 61 lidí, k nimž je třeba připočíst ještě potomky Midjána a jeho ženy 
a potomky Jokšána a jeho ženy,221 služebníky a služebnice a také obrácené Kenaánce. Cestou 
se k nim totiž přidali ještě obrácení z Bételu, Jeruzaléma, Betléma, Hebronu a Beeršeby. 
Celkem tedy 700 duší: Jakub a 699 dětí, jedny podle těla a druhé podle víry. Vzali s sebou také 
početný dobytek, totiž stáda skotu i bravu. 
 
3. Naproti tomu sv. Augustin odlišně vypočítává, že do Egypta se dostalo spolu s Jakubem 
pětasedmdesát222 lidí včetně jeho samého i jeho dětí. V tom počtu se uvádějí jenom dvě ženy: 
jedna dcera a jedna vnučka. A v tom počtu jsou uvedeni i potomci Josefovi, kteří ještě nebyli 
na světě, protože Jakubovi bylo tehdy 140 let a jeho synu Josefovi 39 let, přitom se Josef oženil 
nejdříve ve 30 letech, takže za devět let ještě nemohl mít pravnuky ze synů, které mu porodila 
jeho manželka. Přitom Josefovi synové, Efraim a Manasses, byli při Jakubově příchodu chlapci 

220 1M 46,1-4 
221 Šlo o potomky Abrahamovy a Ketúřiny, srov. 1M 25,2 
222 Srov. 1M 46,27 
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ani ne devítiletí. Josef žil v Egyptě do svých 110 let a dočkal se pravnuků.223 Mluví se o nich 
v množném čísle, podobně Písmo svaté mluví o dcerách, i když jde o jedinou Jakubovu dceru, 
a v latině se místo děti běžně říká synové, i když jde o syna jediného. Nebyli tedy všichni224 
pohromadě už tehdy, kdy Jakub přišel do Egypta, nýbrž za dobu jeho příchodu se pokládá celá 
ta doba, ve které žil Josef, kvůli němuž zřejmě přišel. 
 
4. V Beeršebě se zastavili u Studny přísahy, kterou vykopal Abraham a kde uzavřel smlouvu 
s pelištejským králem Abímelekem. Jakub tam přinesl Bohu oběť chleba a vína a pak tam 
uspořádal hostinu, na níž se podávalo maso z poražených zvířat. V noci se mu zjevil Duch svatý 
v podobě nejsvětějšího Malachiáše a pobídl jej k další cestě a požehnal mu. Druhého dne Jakub 
a jeho lid pokračovali v cestě do Egypta.225 * Již jednou byl Jakub v Beeršebě na útěku před 
Ezauem k Lábanovi a věděl, že zde Bůh oslovil jeho otce Izáka, když mu zakázal opustit 
Zaslíbenou zemi, a proto přišel na stejné místo, aby zde našel útěchu. Chtěl se dozvědět, zda 
Bůh s jeho cestou souhlasí, a proto přinesl oběti zvachim, které mají souvislost s oběťmi šlamim 
(srov. 2M 24,5 – oběti zápalné zvané ola), což se vykládá od slova šilem = platit, tedy jde o 
oběti splácející či vyrovnávající dluhy mravní povahy. Člověk má povinnost díku (toda) nebo 
může převzít dobrovolný závazek (neder ve nedava). Někdy výklad pochází od slova šalom, tj. 
šlo by o smírčí oběti, neboť Izrael usiloval jako o mír s Bohem a svou rodinou, tak i o mír 
s budoucími nepřáteli. Též souvislost se slovem šalem = úplný, dokonalý: na rozdíl od obětí 
zápalných bývají oběti šlamim upotřebeny jako pokrm a přinášejí uspokojení oltáři, kněžím i 
obětujícím, a tak sjednocují celou rodinu kolem stolu s posvěceným jídlem. 
 
5. Téhož roku 3444 po stvoření světa, když bylo Jakubovi 100 let, přišli do Egypta. Podle 
některých zpráv Jakubovi bylo v té době už 130 let. Jakub poslal před sebou k Josefovi Judu, 
aby mu oznámil jejich příchod do země Gošenu. Josef dal zapřáhnout do vozu a přijel tam 
(podle některých zpráv v doprovodu svého bratra Benjamína, který u něho zůstal hostem), aby 
svého otce přivítal a poučil jej o nadcházející návštěvě u faraóna.226 
 
6. Josef pak v doprovodu svých jedenácti bratrů předstoupil před faraóna a oznámil mu, že přišli 
jeho bratři se svými stády i se vším majetkem z Kenaánu do Egypta. Faraón jim pak dovolil, 
aby se usídlili v zemi Gošenu.227 
 
7. Poté Josef uvedl k faraónovi svého otce Jakuba, jehož faraón přivítal s královskými poctami 
a vlídně s ním promluvil a otázal se jej na jeho osudy. Potom Jakub faraónovi požehnal. 
S faraónovým souhlasem pak Josef usídlil svého otce Jakuba a své bratry v zemi Gošenu, která 
byla nejúrodnější částí Egypta a ve které později faraón vybudoval město Ramesses; tam 
Izraelité sídlili až do doby svého vyjití z Egypta. Josef pak opatřoval celý dům svého otce 
zásobami potravin, protože ještě trvala léta hladu.228 
 
8. Během skoro pěti let hladu Josef projevoval velký dar spravedlivé a laskavé správy země. 
Přicházeli k němu lidé nejen z celého Egypta, ale i z Kenaánu a dalších zemí. Když se 
kupujícím nedostávalo peněz na zaplacení zásob, Josef je prodával napřed výměnou za stáda, a 
když pak neměli ani stáda, vstupovali sami i se svými pozemky do faraónových služeb, přestože 
na jejich polích se nic neurodilo. Josef jim vydal osivo, které zázračně vzešlo a přineslo úrodu, 

223 Srov. 1M 50,22-23 
224 Srov. 2M 1,1-5 
225 1M 46,5-27 
226 1M 46,28-34 
227 1M 47,1-6 
228 1M 47,7-12 
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oni pak odevzdávali pětinu úrody faraónovi. Josef tak skoupil všechnu egyptskou půdu pro 
faraóna kromě půdy kněží a rolníky uvedl pod správu měst.229 
 
9. V r. 3448 po stvoření světa, když Jakub žil v Egyptě čtyři roky, jeho dcera Dína se poprvé 
objevila před svým bratrem Josefem, který ji uvedl k otci a bratrům. V r. 3452 po stvoření světa, 
když Jakub žil v Egyptě osm let, Benjamín, jemuž bylo 26 let, si vzal za manželku svou sestru 
Dínu, jíž bylo 38 let. Toto manželství Jakuba nesmírně potěšilo. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Liber Genesis XLVI,1 – XLVII,26 
První kniha Mojžíšova 46,1 – 47,26 

 
46,1 Profectusque Israël cum omnibus quae habebat, venit ad puteum juramenti et, 

mactatis ibi victimis Deo patris sui Isaac, 
Izrael tedy se vším, co měl, se vydal na cestu, a když přišel do Beeršeby; 
přinesl tam oběti Bohu svého otce Izáka. 
 
Profectusque… = Proficiscens autem Israël ipse cum omnibus suis, venit ad puteum 

juramenti, 
et obtulit hostias Deo patris sui Isaac. 
 

46,2 audivit eum per visionem noctis vocantem se et dicentem sibi: Jacob, Jacob! 
Cui respondit: Ecce adsum. 
V nočním vidění slyšel, jak ho Bůh volá a praví mu: „Jakube, Jakube!“ 
Když odpověděl : „Tu jsem,“ 
 

46,3 Ait illi Deus: Ego sum fortissimus Deus patris tui: 
noli timere, descende in Aegyptum, quia in gentem magnam faciam te ibi. 
řekl mu Bůh: „Já jsem Bůh přesilný tvého otce; 
neboj se, vydej se dolů do Egypta, neboť učiním tam z tebe veliký národ. 
 
noli timere et descende in Aegyptum = ne timeas descendere in Aegyptum 
 

46,4 Ego descendam tecum illuc, et ego inde adducam te revertentem; 
Joseph ponet manus suas super oculos tuos. 
Já s tebou sestoupím s tebou a já (sám) odtamtud tě povedu, až se budeš vracet; 
a Josef ti vlastní rukou zatlačí oči.“ 
 
Joseph… = Joseph filius tuus immittet digitos suos super oculos tuos. 
 
 

46,5 Surrexit autem Jacob a puteo juramenti; 
tuleruntque eum filii cum parvulis et uxoribus suis in plaustris, 
quae miserat Pharao ad portandum senem 

229 1M 47,13-26 
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Jakub se tedy zvedl od Beeršeby (a ubíral se dále). 
Synové ho totiž vzali s dětmi a se ženami na vozy, 
které faraón byl poslal na převezení starce 
 
in plaustris = in vehiculis 
 

46,6 et omnia quae possederat in terra Chanaan; venitque in Aegyptum cum omni 
semine suo, 

a všeho, co v Kenaánu měl. Přišel tedy do Egypta s celým svým potomstvem, 
 

46,7 filii ejus et nepotes, filiae et cuncta simul progenies. 
se syny a vnuky, s dcerami a celým rodem. 
 

46,8 Haec sunt autem nomina filiorum Israël, qui ingressi sunt in Aegyptum, 
ipse cum liberis suis: Primogenitus Ruben. 
Jména Izraelových synů, kteří vešli do Egypta, jsou tato: 
Jakub a jeho synové. (Jakubův) prvorozený Rúben, 
 

46,9 Filii Ruben, Henoch et Phallu et Hesron et Charmi; 
Synové Rúbenovi: Henoch, Palú, Chesrón a Karmí. 
 
Henoch (hebr. Chanók) = Zasvěcený 
Palú (Fallu) = Udivený 
Chesrón (Hesron = Asron) = Dvoreček (deminutivem od výrazu „obehnaný zdí“; 
lat. locus firmiter vallatus, munimentum) 
Karmí (Charmi) = Má vinice (lat. vinea mea) 
 

46,1
0 

filii Simeon, Jamuel et Jamin et Ahod et Jachin et Sohar et Saul filius 
Chanaanitidis; 

Synové Šimonovi: Jemúel, Jámin, Óhad, Jákin, Sóchar a Šaul, syn Kenaánky. 
 
Jemúel (Jamuel) = Jeho dnem (je) Bůh (lat. dies ejus Deus) 
Jámin (Jamin) = Pravice 
Óhad (Ahod) = Kdosi (je) nádhera 
Jákin (Jachin) = (Bůh) (ať) podpírá nebo podepře (lat. stabiliat vel stabiliet) 
Sóchar (Sohar, Saher, Asaar) = Zářící, Jasný, Bělostný, Běloskvoucí 
Šaul (Saul) = Vyžádaný nebo Vyprošený (na Bohu), lat. exoratus 
nebo místo jména Šaul: Šelumíel (Salamiel) = Můj pokoj (je) Bůh 
 

46,1
1 

filii Levi, Gerson et Caath et Merari; 
Synové Léviho: Geršón, Kehat a Merarí. 
 
Geršón  (Gerson) = Hostem tam (lat. advena ibi) 
Kehat (Kaat) = Ten, kdo rozsvěcuje a zhasíná světla 
Merarí (Merari) = Má hořkost 
 

46,1
2 

filii Juda Her et Onan et Sela et Phares et Zara; 
mortui sunt autem Her et Onan in terra Chanaan, 
natique sunt filii Phares Hesron et Hamul; 
Synové Judovi: Er, Ónan a Šela, Peres a Zerach; 
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Er a Ónan zemřeli v Kenaánu. 
Peresovi se narodili synové Chesrón a Chámul. 
 
Er (Her) = Bdící, Bdělý 
Ónan (Onan) = Jejich síla, Jejich trápení; Silný 
Šela (Sela) = Prosba, Modlitba 
Peres (Fares) = Trhlina; Zerach (Zara) = Rozbřesk 
Chesrón (Hesron = Asron) = Dvoreček (deminutivem od výrazu „obehnaný zdí“; 
lat. locus firmiter vallatus, munimentum); srov. 1M 49,6 
Chámul (Hamul = Jemuel) = Shovívavý, Ušetřený (lat. cui parcitum est) 
 

46,1
3 

filii Issachar, Thola et Phua et Job et Semron; 
Synové Isacharovi: Tóla, Púva, Jób a Šimrón. 
 
Tóla (Tola) = Červec (lat. vermiculus; karmazín = karmínové barvivo z červce klenutce) 
Púva (Fua) = Mořena (barvířská) 
Jób (Job, vlastně Jóbab) = Naříkající 
Šimrón  (Semron = Zamram) = Strážný 
 

46,1
4 

filii Zabulon, Sared et Elon et Jahelel; 
Synové Zabulónovi: Sered, Elón a Jachleel. 
 
Sered (Sared = Seder) = Bojácný (aram. Strach), Balič zavazadel na osla (akkad. Sáridu) 
Elón (Elon = Allon) = (Neobyčejný) dub (lat. quercus eximia) 
Jachleel.(Jahelel = Jael) = Čekání na Boha, Naděje v Boha (lat. spes Dei) 
 

46,1
5 

hi filii Liae, quos genuit in Mesopotamiae Syriae cum Dina filia sua: 
omnes animae filiorum ejus et filiarum triginta tres. 
To jsou synové Leini, které porodila v Syrské Mezopotámii spolu s dcerou Dínou. 
Všech duší jeho synů a dcer: třicet tři. 
 

46,1
6 

Filii Gad, Sephion et Haggi et Suni et Esebon et Heri et Arodi et Areli; 
Synové Gádovi: Sifjón, Chagí, Šúni, Esbón, Éri, Aródi a Aréli. 
 
Sifjón (Sefion = Safon) = Vyhlížeč 
Chagí (Haggi = Aggis) = Sváteční (narozen ve sváteční den) 
Šúni (Suni = Saunis) = Vyvýšený, Vznešený 
Esbón (Esebon = Thasoban) = Krása, Ozdoba (lat. decus eximium) 
Éri (Heri = Aedis) =Bdící (Boží), tj. Ctitel Boží 
Aródi (Arodi = Arodias) = Nezkrotný, Divoký 
Aréli (Areli = Ariedis) = Lev mého Boha (lat. leo Dei mei) 
 

46,1
7 

filii Aser, Jamne et Jesua et Jessui et Beria, Sara quoque soror eorum; 
filii Beria, Heber et Melchiel: 
Synové Ašerovi: Jimna, Jišva, Jišví a Bería a jejich sestra Serach. 
Synové Beriovi: Cheber a Malkíel. 
 
Jimna (Jemna = Jamne) = Ať přidělí (Bůh); Zdar (lat. dexteritas, id est felicitas, od slova 

pravice) 
Jišva (Jesua) = Bude stejný; Jišví (Jessui) =  Stejný 
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Bería (Beria) = V pohromě (lat. in calamitate) 
Serach (Sara) = Hrdá 
Cheber (Heber) = Druh, Společník (lat. consociatus) 
Malkíel (Melchiel) = Můj král (je) Bůh 
 

46,1
8 

hi filii Zelphae, quam dedit Laben Liae filiae suae; et hos genuit Jacob: sedecim 
animas. 

To jsou synové Zelfy, kterou dal Lában své dceři Lei a ty porodila Jakubovi, (úhrnem) 
šestnáct duší. 

 
46,1
9 

Filii (autem) Rachel uxoris Jacob, Joseph et Benjamin; 
Synové (pak) Jakubovy manželky Ráchel: Josef a Benjamín. 
 

46,2
0 

natique sunt Joseph filii in terra Aegypti, 
quos genuit ei Aseneth filia Putiphare sacerdotis Heliopoleos, Manasses et 

Ephraim; 
Josefovi se narodili v Egyptě synové, 
které mu porodila Asseneth, dcera Potífara, kněze heliopolského: Manasses a Efraim. 
 
+ Nati sunt autem filii Manasse quos peperit ei concubina Syra, 
Machir, et Machir autem genuit Galaad; 
filii autem Ephraim fratris  Manasse, Sutalam et Taan; filii vero Sutalam Aedem; 
 

46,2
1 

filii Benjamin, Bela et Bechor et Asbel et Gera et Naaman 
et Echi et Ros et Mophim et Ophim et Ared: 
Synové Benjamínovi: Bela, Beker, Ašbel, Géra, Naamán, 
Échi, Róš, Mupím, Chupím a Ard. 
 
Bela (Bela) = Pohlcující (nepřátele), tj. Vítěz (lat. devorans; absorptio, id est victor) 
Beker (Bechor, Chobor) = Prvorozený (lat. primogenitus) 
Ašbel (Asbel, Asoel) = Oheň stáří, Hasnoucí oheň 
(lat. ignis vanus sive vetus, ignis vetustatis aut ignis defluens) 
Géra (Gera, Adar) = Přežvykování, tj. Rozjímání (lat. ruminatio) 
Naamán (Naaman) = Líbezný 
Échi (Echi) = Můj bratr (lat. frater  meus) 
Róš (Ros) = Hlava, Vrchol, tj. Předák 
Mupím (Mofim) = Úzkosti (lat. anxietates) 
Chupím (Ofim) = (ti) Přikrytí 
Ard (Ared) = Prchající, Širý 
 
+ nati sunt autem filii Bela, Gera et Naaman et Alchi et Ros et Mofim et Ofim; 
Gera / Adar autem genuit Arad. 
 

46,2
2 

hi filii Rachel, quos genuit Jacob: omnes animae quattuordecim. 
To jsou synové Ráchelini, které porodila Jakubovi, (úhrnem) čtrnáct duší. 
 

46,2
3 

Filii Dan, Husim; 
Synové Danovi: Chuším. 
 
Chuším (Husim = Asom) = Spěchy (tj. porodu, lat. festinationes scil. partus) 
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46,2
4 

filii Nephtali  Jasiel et Guni et Jeser et Sallem: 
Synové Neftalího: Jachseel, Gúní, Jeser a Šilem. 
 
Jachseel (Jasiel) = Půlí (Přiděluje, Rozděluje) Bůh (lat. dividium Dei = podíl od Boha) 
Gúní (Guni) = Má zahrada (hortus meus) 
Jeser = Podoba (tj. podobný rodičům) 
Šilem (Sallem) = Nahradil, Odplatil (Náhrada, Odplata) 
 

46,2
5 

hi filii Balae, quam dedit Laban Racheli filiae suae; et hos genuit Jacob: omnes 
animae septem. 

To jsou synové Baly, kterou dal Lában své dceři Ráchel a ty porodila Jakubovi, (úhrnem) 
sedm duší. 

 
46,2
6 

Cunctae animae, quae ingressae sunt cum Jacob in Aegyptum, 
et (quae) egressae sunt de femore illius, absque uxoribus filiorum ejus, sexaginta 

sex; 
Všech duší, které přišly s Jakubem do Egypta 
a které vzešly z jeho krve, kromě žen jeho synů, bylo šedesát šest. 
 
de femore = ex femoribus = z beder 
 

46,2
7 

filii autem Joseph, qui nati sunt ei in terra Aegypti, animae duae: 
omnes (ergo) animae domus Jacob, quae ingressae sunt in Aegyptum, fuere 

septuaginta. 
Synové Josefovi, kteří se mu narodili v Egyptě, byly dvě duše. 
Všech duší Jakubova domu, které vešly do Egypta, bylo sedmdesát. 
 
Nebo: sedmdesát pět (srov. Sk 7,14) 

46,2
8 

Misit autem Judam ante se ad Joseph, ut nuntiaret ei, et occurreret in Gessen. 
Jakub poslal před sebou k Josefovi Judu, aby mu oznámil, že mu má vyjet vstříc do 

Gošenu. 
 
Misit = Praemisit 
za slovem occurrert: + ad Heroum civitatem in terra Ramesse / Gessen 
(jde o město Pitom neboli Heroonpolis) 
 

46,2
9 

Quo cum pervenisset, juncto Joseph curru suo, ascendit obviam patri suo et 
eundem locum 

vidensque eum irruit super collum ejus et inter amplexus flevit. 
Když Juda přišel, dal Josef zapřáhnout do svého vozu a jel tam otci naproti; 
spatřiv ho, padl mu kolem šíje a objímaje ho plakal. 
 
et eundem locum = ad Heroum civitatem = do Heróopole 
irruit = procidit / cecidit 
 

46,3
0 

Dixitque pater ad Joseph: Jam laetus moriar, 
quia vidi faciem tuam, et superstitem te relinquo. 
Tu řekl otec Josefovi: „(Nyní) již rád zemřu, 
poněvadž jsem viděl tvoji tvář a poněvadž tě živého zanechávám.“ 
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Jam laetus moriar… = Amodo libenter moriar, 
quoniam vidi faciem tuam adhuc enim tu vivis. 
 

46,3
1 

At ille locutus est ad fratres suos, et ad omnem domum patris sui: 
Ascendam et nuntiabo Pharaoni, dicamque ei: 
Fratres mei et domus patris mei, qui erant in terra Chanaan, venerunt ad me 
On však promluvil k bratrům a k celému otcovu domu: 
„Půjdu, oznámím všechno faraónovi a řeknu mu: 
Moji bratři a dům mého otce, kteří byli v Kenaánu, přišli ke mně; 
 
Ascendam et nuntiabo = Ascendens nuntiabo 
 

46,3
2 

et sunt viri pastores ovium curamque habent alendorum gregum; 
pecora sua et armenta et omnia (sua), quae habere potuerunt, adduxerunt secum. 
jsou to muži pastýři ovcí a zabývají se chovem dobytka; 
svůj brav a skot a všechen svůj majetek přivedli s sebou. 
 
pecora = jumenta 
armenta = oves et boves 
 

46,3
3 

Cumque vocaverit vos et dixerit: Quod est opus vestrum? 
Když vás povolá a řekne: Jaké je vaše zaměstnání, 
 

46,3
4 

respondebitis: Viri pastores sumus servi tui ab infantia nostra usque in praesens, 
et nos et patres nostri. Haec autem dicetis, ut habitare possitis in terra Gessen, 
quia detestantur Aegyptii omnes pastores ovium. 
odpovíte: Pastýři jsme my, tvoji služebníci, od dětství až dodneška, 
my i naši otcové. To řeknete, abyste směli přebývat v Gošenu; 
neboť Egypťané se štítí všech pastýřů ovcí.“ 
 
ab infantia = a pueritia 
quia detestantur… = abominatio enim est Aegyptiis omnis pastor ovium. 
 

  
47,1 Ingressus ergo Joseph nuntiavit Pharaoni dicens: Pater meus et fratres (mei), 

oves eorum et armenta et cuncta quae possident (ad me) venerunt de terra 
Chanaan, 

 et ecce sonsistunt in terra Gessen. 
Josef tedy přišel k faraónovi a oznamoval mu: „Můj otec a (moji) bratři 
se svým bravem a skotem a vším majetkem (ke mně) přišli z Kenaánu, 
a hle, zastavili se v Gošenu.“ 
 
Ingressus ergo = Ingressus est autem 
 

47,2 Extremos quoque fratrum suorum quinque viros constituit coram rege, 
Potom představil králi též pět mužů ze svých bratrů. 
 
Extremos… = Ex fratribus autem suis adpraehendit quinque viros et statuit eos ante 

Pharaonem, 
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= Potom vzal ze svých bratrů pět mužů a postavil je před faraóna. 
 

47,3 quos ille interrogavit: Quid habetis operis? 
Responderunt: Pastores ovium sumus servi tui et nos et patres nostri. 
Když se jich otázal: „Jakého jste zaměstnání?“, 
odpověděli: „My, tvoji služebníci, jsme pastýři ovcí, my i naši otcové. 
 

47,4 Ad peregrinandum in terra tua venimus, 
quoniam non est herba gregibus servorum tuorum, ingravescente fame in terra 

Chanaan; 
petimusque ut esse non jubeas servos tuos in terra Gessen. 
Přicházíme, abychom ve tvé zemi pobývali jako hosté, 
neboť není tráva pro stáda tvých služebníků, poněvadž velice tíží hlad kenaánskou zemi. 
Prosíme, aby dovolil nám, svým služebníkům, přebývat v zemi Gošenu.“ 
 
Ad peregrinandum… = Morare in hac terra venimus, 
non est enim pascua pecoribus servorum tuorum, invaluit enim famis in terra Chanaan; 
nunc ergo morabuntur servi tui in terra Gessen. 
 

47,5 Dixit itaque rex ad Joseph: „Pater tuus et fratres tui venerunt ad te. 
Tu pravil král Josefovi: „Tvůj otec a tvoji bratři přišli k tobě. 
 
Dixit itaque… = Dixit autem Pharao ad Joseph: Morentur in terra Gessen. 
 

47,6 Terra Aegypti in conspectu tuo est; in optimo loco fac eos habitare et trade eis 
terram Gessen. 

Quod si nosti in eis esse viros industrios, constitue illos magistros pecorum meorum. 
Egypt je ti otevřen; usaď je na nejlepším místě a dej jim krajinu Gošen. 
Víš-li, že jsou mezi nimi schopní muži, ustanov je správci nad mými stády.“ 
 
Egypt je ti otevřen. = Egyptská země je před tebou. 
Quod si nosti… = Et si certus es quia sunt inter eos viri potentes praepone eos principes 

jumentis nostris. 
 

47,7 Post haec introduxit Joseph patrem suum ad regem et statuit eum coram eo, 
qui benedicens illi 
Poté uvedl Josef (svého) otce před krále a představil mu ho. 
Když králi požehnal 
 

47,8 et interrogatus ab eo: Quot sunt dies annorum vitae tuae? 
a byl od něho tázán: „Kolik je ti let,“ 
 
Doslova: Kolik je dnů let tvého života? 
 

47,9 Respondit: Dies peregrinationis meae centum triginta annorum sunt, 
parvi et mali et non pervenerunt usque ad dies patrum meorum quibus peregrinati 

sunt, 
odpověděl: „Dnů mého putování je sto třicet let; 
málo to dnů, ale zlých; nedosahují dnů putování mých otců.“ 
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málo to dnů, ale zlých; nedosahují dnů putování mých otců = léta mého života byla 
nečetná a zlá, 

 nedosáhla let života mých otců za dnů jejich putování 
 
Dies peregrinationis meae… = Omnes dies annorum vitae meae quibus moror anni 

centum triginta sunt; 
anebo místo quibus moror se objevuje též: quos ago / habeo / incolo / peregrinor 
a pokračuje se: pusilli/breves/modici/pauci et pessimi  fuerunt dies annorum vitae meae, 
et non attigerunt in dies annorum vitae patrum meorum quibus diebus morati sunt, 
 

47,1
0 

et benedicto rege, egressus est foras. 
A požehnav krále vyšel ven. 
 
egressus est foras = exivit ab eo 
 

47,1
1 

Joseph vero patri et fratribus suis dedit possessionem in Aegypto in optimo terrae 
loco Ramesses, 

ut praeceperat Pharao, 
Josef tedy dal otci a bratrům pozemky do majetku v nejlepším místě země, v Ramessesu, 
jak byl faraón přikázal. 
 
Joseph vero… = Joseph autem deduxit patrem suum et fratres suos 
et tradidit eis possessionem  in terra Aegypti in terra optima Ramessem, 
sicut praecepit Pharao. 
 
Jestliže město Ramesses v nilské deltě vystavěl až faraón Ramses II. s pomocí 

hebrejských otroků, 
pak se tak stalo v pozdějším období než podle našeho datování. Hlavním městem kraje 

Gošen 
bylo tehdy Tanis (Zoan, San el-Hagar). 
 

47,1
2 

et alebat eos omnemque domum patris sui praebens cibaria singulis. 
A živil je i všechen dům svého otce, dávaje každému potraviny. 
 

47,1
3 

In toto enim orbe panis deerat, et oppresserat fames terram maxime Aegypti et 
Chanaan. 

Po celém totiž světě nedostávalo se chleba a hlad tísnil zemi, nejvíce Egypt a Kenaán. 
 

47,1
4 

Et quibus omnem pecuniam congregavit pro venditione frumenti, 
et intulit eam in aerarium regis. 
Všechny peníze z těchto zemí stržené za prodané obilí Josef shromažďoval 
a ukládal do královské pokladny. 
 

47,1
5 

Cumque defecisset emptoribus pretium, venit cuncta Aegyptus ad Joseph dicens: 
Da nobis panes. Quare morimur coram te, deficiente pecunia? 
Když pak kupujícím peníze došly, přicházeli z celého Egypta k Josefovi a říkali: 
„Dej nám chleba; proč bychom měli umírat před tvýma očima jen proto, že nemáme 

peníze?“ 
 
Da nobis panes = Da nobis panem 
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47,1
6 

Quibus ille respondit: Adducite pecora vestra, et dabo vobis pro eis cibos, si pretium 
non habetis. 

On jim odpověděl: „Nemáte-li peníze, přiveďte svá stáda a já vám za ně dám potraviny.“ 
 

47,1
7 

Quae cum adduxissent, dedit eis alimenta pro equis et ovibus et bobus et asinis 
sustentavitque eos illo anno pro commutatione pecorum. 
Když je přiváděli, dával jim potraviny za koně, za ovce, za krávy a za osly; 
tak je živil toho roku za vyměněný dobytek. 
 

47,1
8 

(Exiit autem annus ille,  et) venerunt quoque anno secundo et dixerunt ei: 
Non celabimus dominum nostrum 
quod, deficente pecunia, pecora simul defecerunt; 
nec clam te est quod absque corporibus et terra nihil habeamus. 
(Tak uplynul onen rok a) přišli též druhého roku a řekli mu: 
„Nebudeme před naším pánem tajit, 
že nemáme peníze a nemáme ani dobytek; 
ty sám vidíš, že kromě těla a pozemků nemáme nic. 
 
+ Exiit autem annus ille, et venerunt ad eum in aano secundo et dixerunt: … 
 

47,1
9 

Cur ergo moriemur te vidente? Et nos et terra nostra tui erimus: 
eme nos in servitutem regiam, et praebe semina,  (ut seminemus et vivamus et non 

moriamur), 
ne, pereunte cultore, redigatur terra in solitudinem. 
Proč bychom tedy měli umírat před tvýma očima? My i země budeme tvým majetkem. 
Kup nás za královské otroky a vydávej nám osivo, abychom zaseli a zůstali naživu a 

nezemřeli, 
aby pro nedostatek rolníků nestala se země pouští.“ 
 
Za slova „et praebe semina“ je možné vložit: 
+ ut seminemus et vivamus et non moriamur, 
 

47,2
0 

Emit igitur Joseph omnem terram Aegypti, 
vendentibus singulis possessiones suas prae magnitudine famis. 
Subiecitque eam Pharaoni 
Skoupil tedy Josef všechnu půdu Egypta, 
když pro veliký hlad každý prodával své pozemky. 
Tak ji uvedl do faraónova vlastnictví 
 
Emit igitur… = Et redegit / acquisivit Joseph totam terram Aegyptiorum in possessionem 
Pharaoni, vendiderunt enim Aegypti terram suam Pharaoni, quia obtinuit eos famis, 
et facta est terra eorum Pharaoni. 

47,2
1 

et cunctos populos ejus, a novissimis terminis Aegypti usque ad extremos fines ejus, 
i s veškerým jejím obyvatelstvem od jednoho konce Egypta až k druhému 
 
et cunctos populos… = et plebem redegit ei in servitutem 
ab initio finis Aegypti usque ad extremum ejus, 
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47,2
2 

praeter terram sacerdotum, quae a rege tradita fuerat eis; 
quibus est statuta cibaria ex horreis publicis praebebantur, 
et idcirco non sunt compulsi vendere possessiones suas. 
kromě pozemků kněží, které jim byly dány od krále; 
ti totiž dostávali z obecných sýpek určité množství obilí, 
a proto nebyli nuceni prodávat své pozemky. 
 

47,2
3 

Dixit ergo Joseph ad populos: En, ut cernitis, et vos et terram vestram Pharao 
possidet: 

accipite semina et serite agros, 
Tu pravil Josef k lidu: „Hle, jak vidíte, vy i vaše půda jsou faraónovým majetkem. 
Vezměte osivo a osívejte pole, 
 
En… = Ecce, redegi vos et terram vestram hodie in possessionem Pharaoni: 
accipite vobis semina et serite terram, 
 

47,2
4 

ut fruges habere possitis. Quintam partem regi dabitis; 
quattuor reliquas permitto vobis in sementem et in cibum familiis et liberis vestris. 
abyste mohli mít obilí. Pátý díl budete odvádět králi, 
čtyři ostatní vám ponechávám na setí a na výživu vašich rodin a dětí.“ 
 
partem = portionem 
 

47,2
5 

Qui responderunt: Salus nostra in manu tua est; 
respiciat nos tantum dominus noster, et laeti serviemus regi. 
Oni odpověděli: „Naše blaho je v tvé moci; 
jen ať hledí na nás (laskavě) náš pán a s radostí budeme králi sloužit.“ 
 
Salus nostra… = Sanasti nos, 
et invenimus gratiam ante te dominum nostrum,… 
 

47,2
6 

Ex eo tempore usque in praesentem diem, in universa terra Aegypti regibus quinta 
pars solvitur, 

et factum est quasi in legem absque terra sacerdotali, quae libera ab hac condicione 
fuit. 

Od té doby až dodneška se odvádí v celém Egyptě pátý díl králům 
a stalo se to jakoby zákonem kromě půdy kněží, která byla prosta toho závazku. 
 
quinta pars = quinta portio 
absque terra sacerdotali… = praeter terras sacerdotum. 
 

 
 

 
 

13.11 Jakubova závěť 
(1M 47,27-28; 1M 49) 
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1. Patriarcha Jakub, zvaný též Izrael, se usadil po svém příchodu do Egypta v zemi Gošenu, 
která mu byla přidělena do vlastnictví, a žil tam ještě 17 let.230 
 
2. Několik dní před Jakubovou smrtí za ním přišel jeho závistivý syn Dan a důvěrně jej požádal, 
aby ve své závěti na něho pamatoval a udělil mu požehnání prvorozeného, takže by mu pak 
náležel úřad patriarchy, kněze a krále, jakož i svátost trojího požehnání. Takto Dan satanským 
způsobem počítal s tím, že Spasitel světa by se pak narodil z jeho potomstva. Jakub odmítl jeho 
ohavnou žádost s rozhodností, kterou v tu chvíli přijal od Boha. Dan si pak přál smrt svého otce 
a vyhrožoval mu: „Umřeš tedy, když mi tuto věc nedáš!“ Ale Jakub mu odpověděl: „Budeš 
proklet za to, že ses postavil proti svému otci!“ A Dan, který byl již proklet od Boha a nyní i od 
svého otce, se vrhl pokrytecky k otcovým nohám a prosil jej za odpuštění. Jakub mu skutečně 
odpustil v dobré víře v jeho upřímnost, avšak v očích Božích zůstal Dan prokletý. Všechna 
práva z prvorozenectví by ovšem náležela Rúbenovi, kdyby byl nezhřešil s Balou, ale takto 
přešla na Josefa, předobraz Kristův. 
 
3. V r. 3461 po stvoření světa, když Jakubovi bylo 117 let a přiblížila se hodina jeho smrti, 
Jakub svolal své syny, aby jim oznámil jejich budoucnost.231 Oni přišli s výjimkou Josefa, který 
přijel později, protože byl právě ve faraónově paláci, a shromáždili se kolem lůžka umírajícího 
Jakuba. Ten je povolával jménem podle jich pořadí narození, uděloval jim požehnání a ke 
každému z nich promlouval o jeho povaze a budoucnosti.* Rúben byl vyzdvižen jako 
prvorozený syn a nejstarší z bratrů; měl být mezi nimi první, ale nebude, protože znesvětil 
otcovo manželské lože krvesmilstvem s Balou a protože sice chránil, ale zcela neochránil Josefa 
před bratry, ba stal se částečně jejich spoluviníkem. Z Rúbenova rodu nevzešel žádný soudce, 
král ani prorok.232 * Následuje Dan, z jehož kmene se jednou narodí Antikrist, který bude 
vtěleným ďáblem, bojujícím proti Církvi (koni) s cílem zničit Krista (jezdce), a také Antimaria, 
matka Antikristova. Proto Jakub na konci svého proroctví, když spatřil vidění o tomto 
budoucím boji, s hlubokým ohromením volá k Bohu s nadějí ve Spasitele, kterého Bůh pošle a 
který nad Antikristem zvítězí.233 * Neftalí je popisován jako jelen volný a výmluvný. V Galileji, 
kde se Neftalího kmen usídlí, Kristus, oběť NZ, žil a zvěstoval své učení, a když jej tam 
trestuhodně odmítli a pronásledovali, odešel do Jeruzaléma, kde zemřel na kříži.234 * Šimon a 
Lévi, kteří se krvavě pomstili na Sichemovi, jenž znásilnil Dínu, i na ostatních mužích toho 
města a pak tam přivedli své bratry, aby to město vyplenili, budou potrestáni. Šimon dostane 
jen malé území uvnitř Judova území a jeho kmen bude pohlcen kmenem Judovým; Lévi 
nedostane žádné území a jeho kmen bude rozptýlen na území ostatních kmenů. Kromě toho 
jejich neústupný hněv se odrazí mezi učiteli Zákona ze Šimonova kmene a mezi kněžími a 
levity z Léviho kmene, kteří budou neústupně pronásledovat Krista.235 * Juda a jeho kmen 
získá prvenství a sílu k budoucím bojům a vítězstvím a z něho vzejdou králové a vojevůdcové. 
Žezlo Davidova královského rodu zůstane v rukou Judových potomků, z nichž bude pocházet 
Mesiáš, jenž je Pánem pánů a Králem králů. Ačkoli Juda navrhl bratrům, aby Josefa prodali do 
otroctví, vzal si za manželku kenaánskou ženu a zapletl se se svou  snachou Támarou, přece se 
dokázal obrátit celým srdcem, vzal na sebe před otcem veškerou odpovědnost za  nejmladšího 
bratra Benjamína na cestě do Egypta a tam nabídl sebe samého za něho jako zástavu Josefovi. 
Taková změna dovolila jeho otci Jakubovi, aby se nedíval zpět do minulosti, nýbrž aby hleděl 

230 1M 47,27-28 
231 1M 49,1-2 
232 1M 49,3-4; v pseudepigrafu Závěti dvanácti patriarchů varuje Rúben před smilstvem 
233 1M 49,16-18; Dan varuje před hněvem a lží 
234 1M 49,21; Neftalí napomíná k přijetí vůle Boží a zavržení vůle ďáblovy 
235 1M 49,5-7; Šimon varuje před tvrdostí srdce a závistí; Lévi napomíná k bázni Boží 
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vpřed do budoucnosti s velkými nadějemi.236 * Gád a jeho kmen bude jako předvoj kráčet 
v čele ostatních kmenů na cestě do Zaslíbené země a po jejím dobytí se obrátí a i se svými 
zbraněmi se usadí na území na druhém břehu Jordánu, jež mu přidělí Mojžíš. Budou odrážet 
útočníky, kteří budou napadat z východu Zaslíbenou zemi.237 * Ašer a jeho kmen obdrží velice 
úrodné území, které bude dávat hojnost obilí a ovoce. A kromě toho na jeho území se bude 
nacházet Nazaret, v jehož sousedství se narodí Panna Maria, jež se stane matkou božského 
Chleba, výživného a chutného pro duše.238 * Issachar a jeho kmen bude mít území tam, kde 
leží hora Karmel, na níž Matka Boží založí svůj milovaný řád. Život jeho členů se bude odvíjet 
v ústraní samoty, v duchovním klidu, střídavě v modlitbě a práci, takže členové budou svým 
pokáním odvádět daň Bohu za hříchy lidského rodu. Jeho kmen vypomáhal v dopravě na 
obchodní cestě přes Esdrelónskou nížinu.239 * Zabulón a jeho kmen se usadí na území od 
pobřeží Středozemního moře až k pobřeží Galilejského (Genezaretského) jezera, kde Kristus 
vyvolí apoštola Petra, aby řídil lodičku Církve.240 * Josef obdrží úřad patriarchy, kněze a krále, 
jakož i svátost trojího požehnání, a tak mu budou jeho bratři podřízeni a on bude mezi nimi 
první. Toto požehnání obdržel Josef od Jakuba později.241 * Benjamínův kmen bude vynikat 
bojovností a válečnou dravostí, bude bojovat proti ostatním kmenům, unášet jejich ženy a 
dopouštět se násilností.242 
 
4. Výjimečné postavení zaujímá Jakubovo požehnání Josefovi. Výraz ben porat, Josef, ben 
porat alej ajin: Syn, rozvětvený je Josef, syn, větvící se od pramene (tj. v Efraimovi a 
Manassesovi). Jakub nazývá Josefa dvakrát slovem syn. Spojení ben porat se překládá různě: 
mladá ratolest, plodná ratolest, mladý štěp, plodonosný štěp, rostoucí ratolest, plodný výhonek, 
význačný syn. Juda se těšil přirozené autoritě, avšak Josef vyvolával žárlivost a nenávist svých 
bratří pro své skvělé dary těla i ducha; otec ho nazývá korunovaný mezi bratry, tedy tím, kdo 
nese neviditelnou korunu mravní dokonalosti. Vždyť ve zkaženém Egyptě si zachoval svou 
počestnost,243 ačkoli byl krásný, že dívky vystoupily na zeď, aby ho mohly spatřit;244  ale Juda 
se v okamžiku slabosti neubránil poklesku; a zachoval velkorysost ke svým bratrům. 
 
5. Sv. Augustin výstižně poznamenává k požehnání Judovi, že hledáme-li tedy s ohledem na 
křesťanský lid, v němž obec Boží putuje po světě, Kristovo tělo v Abrahamově potomstvu, 
přijde na řadu Izák; a hledáme-li je v Izákově potomstvu, přijde na řadu Jakub; a hledáme-li je 
Jakubově potomstvu, přijde na řadu Juda, protože Kristus pocházel z kmene Judova. Proto, 
když Jakub v Egyptě žehnal svým synům, požehnal prorocky Judovi takto245: „Tobě, Judo, 
vzdají čest tvoji bratři. Tvoje ruce dopadnou na šíji tvých nepřátel, synové tvého otce se ti budou 
klanět. Lví mládě je Juda, s úlovkem246, můj synu, vystoupil jsi vzhůru. Ulehl a odpočíval jako 
lev, usnul jako lvice. Kdo ho vzbudí, aby povstal? Juda nikdy nebude zbaven žezla, ani hole, 
jež u nohou mu leží, dokud nepřijde ten, který z něho vzejde a kterého budou poslouchat národy. 
Své oslátko si uváže k vinné révě, mládě své oslice uváže žíní. Své roucho vypere ve víně, svůj 

236 1M 49,8-12; Juda vyzdvihuje sílu a statečnost a varuje před žádostivostí a smilstvem a před opilstvím, jakož i 
před přílišnou láskou k majetku a k ženám; vybízí k úctě a lásce k Lévimu, jemuž Bůh svěřil věci nebeské, jako 
jemu, Judovi, svěřil věci pozemské, a nakonec prorokuje budoucí vzkříšení a království Boží 
237 1M 49,19; Gád varuje před nenávistí 
238 1M 49,20; Ašer poučuje o dvou cestách, dobré a zlé, a dvojím úmyslu, který je rozlišuje 
239 1M 49,14-15; Isachar vybízí k prostému a bezúhonnému životu 
240 1M 49,13; Zabulón vybízí k milosrdenství a slitování 
241 1M 49,22-26; Josef chválí zdrženlivost 
242 1M 49,27; Benjamín chválí čisté smýšlejí a prorokuje budoucí soud 
243 Srov. 3M 18,3 
244 Srov. 1M 49,22 
245 1M 49,8-12 
246 nebo: jako výhonek 
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knížecí plášť vypere v krvi hroznů.  Oči bude mít tmavší než víno, zuby bělejší než 
mléko.“ Slovem usnout je předpověděna Kristova smrt, slovem lev jeho moc nad smrtí. Tak 
zařval lev, tak vyponil, co řekl247: „Mám moc položit svou duši a mám moc zase ji přijmout. 
Nikdo i ji nebere, ale já ji dávám sám od sebe, a opět si ji beru.“ Téže moci se týkají slova: 
„Kdo ho vzbudí, aby povstal?“ Nevzbudí ho nikdo z lidí, leč on sám, který řekl248: „Zbořte 
tento chrám, a ve třech dnech ho vzbudím.“ Slova „s úlovkem vystoupil jsi vzhůru“ naznačují 
povýšení na kříži a slova „ulehl“ a „usnul“ se vykládají o jeho smrti. Roucho vyprané ve víně 
naznačuje očišťování jeho Církve od hříchů jeho krví. Oči tmavší než víno jsou obrazem jeho 
duchovních údů, opojených jeho pohárem, totiž kalichem249 opojným a slavným; a zuby bělejší 
než mléko jsou obrazem živných slov, která pijí maličcí250, kteří ještě nesnášejí tuhý pokrm. 
Kristus je očekáváním národů a k němu směřují zaslíbení Judova.251 
 
6. Podle rabínských výkladů Jakub požehnal Judovi (1M 49,8-13) jako 4. synu po Rubenovi, 
Šimonovi a Lévim a teprve jeho shledal hodným stanout jednou v čele Izraele (8. verš). * 9. 
verš: z lupu, synu můj, jsi vystoupil (teref = lup, kořist; Juda se pozvedá, vystupuje na vyšší 
mravní úroveň, a to poté, co uspěl v boji, neboť teref – tet, reš, pe – může znamenat i uspět 
v boji, triumfovat) * 10. verš: ústřední místo v požehnání, žezlem se myslí členové sanhedrinu 
a berlou vlády se myslí učedníci Tóry, Šílo označuje Mesiáše, jemuž náleží (še-lo) království. 
Je psáno: ad ki javo Šílo = až přijde jeho syn, Slovo šílo – šin, jod, lamed, he – je odvozeno od 
slova šilja – šin, lamed, jod, he -, které znamená plodové lůžko (viz 5M 28,57), takže Mesiáše 
bude člověkem a potomkem Davidovým. Srov. šalva = pokoj, klid, štěstí (šin, lamed, vav, he) 
a šalom = mír (šin, lamed, vav, mem). Králové jiného původu než potomci Judy uzurpovali 
moc, např. Hasmonejští, potomci Levitů. Jákobovo požehnání je proroctvím a požehnáním, 
které se naplní, neboť panování kmene Juda vylučuje království Saulovo i království 
Hasmonejských (z kmene Léviova). Je-li král současně knězem, ruší to rovnost mezi jím a jeho 
poddanými, protože kněží mají zvláštní výsady, které je vyvazují ze všeobecné rovnosti (např. 
vstup do chrámových prostor). Navíc autorita velekněze a proroků vyvažovala autoritu krále. 
Proto u Hasmonejců spory mezi Hyrkánem II. a jeho bratrem, proto asimilace s hellénistickým 
světem. Králové by se měli vybírat jen z kmene Judova (srov. 1M 49,10), to Ramban přímo 
zakazuje a Maimonides učí, že věčná mesiášská dynastie vzejde z Judy (Zákony králů). * 11. 
verš: osel je symbolem míru, jde o pokorné zvíře, které doprovází člověka za živobytím, a proto 
zde není řeč o koni, symbolu války a moci. Uvázat zvíře ke kmeni vinné révi (mohutné jako 
stromy) znamená symbol naprosté hojnosti. Srov. Za 9,9. * 12.-13. verš: podobenství o hojnosti 
pozemských statků na konci dní; doba Mesiáše jako rajská obnova přírody; srov. Mi 4,4. 
 
7. Podle rabínských výkladů slovo Cijon obsahuje cé jako cadik, ale také jud, vav a nun, což je 
Jávan neboli Řecko. V Cijonu musí být i kousek krásy Řecka. Srov. 1M 9,27. Tóra byla 
přeložena do řečtiny. Pro Řeky je krása pravda, pro Hebrejce je pravda krása. Krásný a chytrý 
Josef (1M 39,6)  je spíše jako Jafet (hebr. jafe = krásný) než jako Sém, zná jazyky včetně jazyka 
snů,  je to kosmopolitní velkovezír Egypta, má blíže k helénismu než k hebraismu. Juda získal 
od Jákoba požehnání k vládě252 a Josef k hmotnému blahobytu. 253 
 

247 J 10,17-18 
248 J 2,19 
249 Srov. Ž 23,5 
250 Srov. 1K 3,2 
251 De civ. Dei 16,41 
252 Srov. 1M 49,10 
253 Srov. 1M 49,22 
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8. Jakub požehnal Josefovi a jeho dvěma synům, Efraimovi a Manassesovi, které označil za 
svoje. Při žehnání zkřížil ruce tak, že pravici položil na hlavu mladšího Efraima a levici na 
hlavu staršího - prvorozeného Manassesa. Jeho oči byly mdlé stářím, a proto Josef sám postavil 
chlapce před něho. Ruce jsou výkonný orgán mozku a nástroj přenášení Božího ducha. Pravice 
má větší význam než levice. Spojení Jakob sikel et jadav ki Menaše habchor = Jakub zkřížil 
své ruce, ačkoli byl Manasses prvorozený, anebo protože byl Manasses prvorozený. Jako 
staršímu měla být dána přednost Manassesovi, a proto Jakub zkřížil ruce, aby dal najevo, že 
nechce Manassesa pokořit. K potomkům Efraima bude patřit Jozue. Efraima Jakub učil 
posvátným studiím, kdežto Manasses pomáhal Josefovi ve světských záležitostech. Slovo 
sechel = rozum má stejný kořen jako sikel = zkřížil (sin, kaf, lamed). Stejně znějící pojem psaný  
se souhláskami samach, kaf, lamed však znamená sechel = hloupost. Vím, synu můj, vím: 
pamatuji na hřích Rúbena s Balou (1M 35,22) a na hřích Judy s Támar (1M 38,27). Kráčet před 
Bohem znamená kráčet jako herold, který předchází krále a ohlašuje jeho příchod, - sláva Bohu 
anebo jako pastýř, jenž jde za svým stádem, aby je mohl lépe střežit. – sláva od Boha, daná 
praotcům. Požehnání se vztahuje na dvě dobrodiní: jedním je obživa (parnasa), druhým je 
vysvobození ze všech nebezpečí. 
Podle rabínských výkladů spojení ať se rozmnoží (vajidgu) se vykládá jako ryby (dagim). Ryba 
se také stala symbolem kmene Efraim. Josefovi potomci dosáhli takového počtu, že museli 
žádat Jozua o další území (Joz 17,14). Jakub žije stranou domorodých pohanských obyvatel, 
aby své potomky uchránil cizích vlivů. Požehnání, které dává Josefovým synům, vyvolává ve 
slově vajigdu představu vodní říše: Ryby žijí pohrouženy do sebe ve zvláštním živlu, 
v hlubinách nepřístupným lidským zrakům, kde předávají své šťastné, radostné, bezstarostné 
bytí z generace na generaci. * Jakub tedy dal přednost mladšímu, jako sám získal prvenství před 
starším bratrem a jako sám dal přednost mladší Lábanově dceři před starší a jako nad ostatní 
vyznamenával mladého Josefa, takže nejednal podle lidského zákon o prvorozenství, nýbrž 
podle vedení božské prozřetelnosti. 
 
9. Sv. Augustin poznamenává k požehnání Efraimovi a Manassesovi, že dva Izákovi synové, 
Ezau a Jakub, byli předobrazem dvojího lidu, židovského a křesťanského, ačkoli podle 
tělesného původu z Ezaua pocházeli Idumejci a z Jakuba Židé. Starší však bude sloužit 
mladšímu. Podobně tomu bylo i s dvěma syny Josefovými: starší znamenal Židy, kdežto mladší 
křesťany. Když jim Jakub žehnal, položil pravici na mladšího, kterého měl po levici, a levici na 
staršího, kterého měl po pravici, což Josef těžce nesl a upozornil Jakuba, jako by chtěl ukázat, 
který z nich je starší, a napravit otcův omyl. Leč Jakub polohu rukou nechtěl změnit254, neboť 
mladší bude větší než starší. I tady se ukazuje dvojí zaslíbení: z jednoho bude národ izraelský, 
potomci Abrahamovi podle těla, a z druhého budou národy křesťanské, potomci Abrahamovi 
podle víry.255 
 
10. Taková byla Jakubova závěť a každý ze synů obdržel zvláštní požehnání. Nakonec Jakub 
svým synům přikázal, aby jeho tělo pohřbili v Hebronu, kde již v makpelské jeskynní hrobce 
byla uložena těla Abrahama a jeho manželky Sáry, Izáka a jeho manželky Rebeky a Jakubovy 
manželky Ley.256 Jakub žádal, aby nebyl pohřben v Egyptě (47,29-31), třebaže Izrael nabyl 
vlastnictví v zemi Gošen (47,27), aby Izrael v Egyptě nezdomácněl a nezapomněl, že 

254 Srov. 1M 48,19 
255 De civ. Dei 16,42 
256 1M 49,28-32 
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skutečným dědictvím je pro ně pouze Zaslíbená země. * Podobně závěti Jakubových synů 
obsahuje porušený pseudepigraf Závěti dvanácti patriarchů.257 
 
11. Jakub byl pohřben v rodinné hrobce v jeskyni Machpela vedle Ley. Zpáteční cesta do 
Egypta připomněla bratrům obě předcházející cesty do Egypta  a po otcově smrti se obávali 
pomsty svého bratra Josefa. Po Jakubově smrti Josef s bratry už nejídal u jednoho stolu, protože 
nechtěl sedět na čestném místě prvorozeného v otcově nepřítomnosti a bez jeho pokynu. Také 
se zastavil na zpáteční cestě z pohřbu u studny, kam ho bratři kdysi hodili a pak prodali kupcům, 
ale to bylo z důvodu poděkování Bohu, kteý na tomto místě způsobil zázrak. Necítil k bratrům 
zášť, nechtěl se jim pomstít a velkoryse zapomněl na všechny útrapy od nich způsobené napřed 
v otcovském domě a potom v Egyptě a odpustil jim. Podobně Jakub se smířil s Ezauem, 
Lábanem a Dínou. Při výchově zavřel své oči a své srdce pohanskému světu. 
 
12. V zájmu pokoje bratři i zalhali (1M 50,16-17), neboť Jakub takový příkaz nevydal, protože 
Josefa ani v nejmenším nepodezíral, že by ke svým bratrům choval nenávist. V zájmu pokoje 
totiž je možné i zalhat, ale jen v případech, které se udály, a nikoli v tom, co se má stát. Josef 
bratrům hned odpustil (1M 50,19-20); jejich špatné skutky byly proměněny v dobrodiní ve 
vztahu k Josefovi, nikoli ve vztahu k Bohu. 
 
 
 
 
 
 

 
Liber Genesis XLVII,27 – XLIX,33 
První kniha Mojžíšova 47,27 – 49,33 

 
47,2
7 

Habitavit ergo Israël in Aegypto, id est in terra Gessen, et possedit eam, 
auctusque est et multiplicatus nimis. 
Přebýval tedy Izrael v Egyptě, to je. v zemi Gošenu, právem vlastnickým 
a vzrostl a rozmnožil se velice. 
 
Moratusque est autem Israël in Aegypto in terra Gessen et possiderunt in ea 
et creverunt et multiplicati sunt vehementer. 
 

47,2
8 

Et vixit in ea decem et septem annis; 
factique sunt omnes dies vitae illius centum quadraginta septem annorum. 
A žil tam ještě sedmnáct let, 
takže bylo všech dnů jeho života sto čtyřicet sedm let. 
 
Supervixit autem Jacob in terra Aegypti decem et septem annos, 
et facti sunt omnes dies Jacob annorum vitae ejus centum quadraginta septem annorum. 
 

47,2
9 

Cumque appropinquare cerneret diem mortis suae, vocavit filium suum Joseph et 
dixit ad eum: 

Si inveni gratiam in conspectu tuo pone manum tuam sub femore meo 
et facies mihi misericordiam et veritatem, ut non sepelias me in Aegypto; 
Když pozoroval, že se blíží den jeho smrti, povolal svého syna Josefa a řekl mu: 

257  Obsahuje závěť Rúbenovu (7 kapitol), Šimonovu (9 kapitol), Léviho (19 kapitol), Judovu (26 kapitol), 
Isacharovu (7 kapitol), Zabulónovu (10 kapitol), Danovu (7 kapitol), Neftalího (9 kapitol), Gádovu (8 kapitol), 
Ašerovu (8 kapitol), Josefovu (20 kapitol) a Benjamínovu (12 kapitol); celkem 142 kapitol. 
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„Jestliže jsem nalezl milost v tvých očích, vlož svou ruku pod mou kyčli; 
a prokaž mi ten skutek lásky a věrnosti, že mne nepochováš v Egyptě, 
 

47,3
0 

sed dormiam cum patribus meis, 
et auferas me de terra hac condasque in sepulcro majorum meorum. 
Cui respondit Joseph: Ego faciam quod jussisti. 
nýbrž, abych odpočíval se svými otci, 
že mne odvezeš z této země a pohřbíš v hrobce mých předků.“ 
Josef mu odpověděl: „Já učiním, co jsi rozkázal.“ 
 
Ego faciam… = Ego faciam secundum verbum tuum. 
 

47,3
1 

Et ille, Jura ergo, inquit mihi. 
Quo jurante, adoravit Israël Deum conversus ad lectuli caput. 
On pak řekl: „Přísahej mi tedy!“. 
Když přísahal, poklonil se Izrael Bohu, obrátiv se k hlavám lůžka. 
 
adoravit Israël Deum… = adoravit Israël super cacumen / fastigium / in capite / contra 

summitatem 
 virgae ejus / suae; nezaměňovat mittah = lůžko za matteh = hůl! 
 

  
48,1 His ita transactis, nuntiatum est Joseph quod aegrotaret pater suus; 

qui, adsumptis duobus filiis Manasse et Ephraim, ire perrexit. 
Po těchto událostech bylo Josefovi oznámeno, že jeho otec je nemocen. 
Vzav tedy dva syny, Manassesa a Efraima, vydal se na cestu. 
 
His ita… = Factum est autem post haec actis et nuntiatum est Joseph quia pater ipsius 

(inter)aestuaretur / 
 infirmatur / turbatur / vexatur 
qui, adsumptis… = et adpraehendens duos filios suos secum Manassen et Ephraim venit 

ad eum. 
 

48,2 Dictumque est seni: Ecce filius tuus Joseph venit ad te. 
Qui confortatus sedit in lectulo, 
Když bylo starci řečeno: „Hle, tvůj syn Josef přichází k tobě,“ 
vzpřímil se a posadil se na lůžku. 
 
confortatus… = invalescens Israël super lectulum suum; vzpřímil se = vzchopil se 
 

48,3 et ingresso ad se ait: 
Deus omnipotens apparuit mihi in Luza, quae est in terra Chanaan, benedixitque 

mihi, 
Když pak k němu (Josef) vstoupil, řekl (mu): 
„Všemohoucí Bůh se mi zjevil v Lúzu, který je v Kenaánu, požehnal mi 
 

48,4 et ait: Ego te augebo et multiplicabo, et faciam te in turbas populorum; 
daboque tibi terram hanc et semini tuo post te in possessionem sempiternam. 
a pravil: Já tebe rozplodím a rozmnožím a učiním z tebe zástupy národů; 
a dám tuto zemi tobě i tvému potomstvu po tobě do věčného vlastnictví. 
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Ego te augebo = Ego augam te; in turbas populorum = in congregationes gentium 
 

48,5 Duo ergo filii tui, qui nati sunt tibi in terra Aegypti, antequam huc venirem ad te, 
mei erunt: 

Ephraim et Manasses sicut Ruben et Simoen reputabuntur mihi. 
Tvoji dva synové tedy, kteří se ti narodili v Egyptě, dříve než jsem k tobě přišel, budou 

moji; 
Efraim a Manasses budou v mých očích rovni Rúbenovi a Šimonovi. 
 
sicut = tamquam 
 

48,6 Reliquos autem, quos genueris post eos, tui erunt, 
et nomine fratrum suorum vocabuntur in possessionibus suis. 
Ostatní však (synové), které zplodíš po nich, budou tvoji; 
jménem jednoho z řečených bratrů budou vedeni v (dědičných) územích, kterých se jim 

dostane. 
 
in possessionibus suis = in illorum sortibus / in hereditate sua 
 

48,7 Mihi enim, quando veniebam de Mesopotamia, 
mortua est Rachel (mater tua) in terra Chanaan in ipso itinere; 
 eratque vernum tempus, et ingrediebar Ephratam, et sepelivi eam juxta viam 

Ephratae, 
quae alio nomine appellatur Bethlehem. 
Mně totiž, když jsem přicházel z Mezopotámie, 
zemřela (tvoje matka) Ráchel v Kenaánu ještě na cestě, 
bylo to na jaře a já jsem se ubíral do Efraty, 
které se říká jiným jménem Betlém.“ 
 
mortua = defuncta 
 

48,8 Videns autem filios ejus dixit ad eum: Qui sunt isti? 
Uzřev pak (Izrael) jeho syny, zeptal se ho: „Kdo jsou tito?“ 
 
Videns autem… = Et cum vidisset Israël filios Joseph dixit: Qui sunt isti tibi? 
 

48,9 Respondit: Filii mei sunt, quos donavit mihi Deus in hoc loco. 
Adduc, inquit, eos ad me, ut benedicam illis. 
Odpověděl: „To jsou moji synové, které mi Bůh zde dal.“ 
Pravil: „Přiveď je ke mně, abych jim dal požehnání.“ 
 
Respondit… = Et respondit Joseph patri suo: Filii mei sunt quod donavit mihi Dominus 

hic. 
Et dixit Israël: Perduc / Applica eos ad me et benedicam eos. 
 

48,1
0 

Oculi enim Israël caligabant prae nimia senectute,  et clare videre non poterat. 
Applicitosque ad se deosculatus et circumplexus eos 
Izraelovy oči totiž byly pro vysoké stáří zakaleny, takže nemohl vidět jasně. 
Když je tedy k němu přivedl, políbiv a objav je 
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Oculi enim… = Oculi autem ejus ingravaverunt a senectute, et … 
Et applicavit eos ad ipsum et osculatus est eos et amplexus est eos 
 

48,1
1 

dixit ad filium suum: Non sum fraudatus adspectu tuo, 
insuper ostendit mihi Deus semen tuum. 
řekl svému synu: „Není mi odepřeno spatřit tebe; 
nad to ukázal mi Bůh tvoje potomstvo.“ 
 
Et dixit Israël ad filium suum Joseph: Ecce, a facie tua non sum desertus, 
et ecce, ostendit mihi Dominus semen tuum. 
 

48,1
2 

Cumque tulisset eos Joseph de gremio patris, adoravit pronus in terram 
Když je pak Josef vzal z otcova klína, poklonil se až k zemi. 
 
Et eduxit eos Joseph a(d) genu(m) ejus et adoraverunt in faciem super terram 
Nebo: Když je pak Josef odvedl od jeho kolenou, poklonil se tváří až k zemi. 
 
Adopcí na kolena (srov. 1M 16,2; 30,3) pozvedl Jakub své vnuky o generaci výše mezi 

svými syny, 
a tak znamenali pro něj tolik co prvorození Rúben a Šimeón, a tím splnil také Ráchelino 

přání 
a přidal jejímu rodu další dva syny (1M 30,1). Na vnucích zopakoval záměnu, kterou 

sám prožil. 
 

48,1
3 

et possuit Ephraim ad dexteram suam, id est ad sinistram Israël; 
Manassen vero in sinistra sua, ad dexteram scilicet patris, 
applicuitque ambos ad eum; 
I postavil si Efraima po pravé, to je na levou stranu Izraelovu, 
Manassesa pak po levé straně, to je na pravou stranu otcovu, 
a přitáhl oba k němu blíže. 
 
Accipiens / sumens autem Joseph duos filios suos Ephraim in dextra sua ut esset ad 
sinistram Israël; 
Manassen autem in sinistra sua ut esset ad dextram Israël (patris sui), 
et adplicuit eos; 
 
Nebo: I vzal oba, pravou rukou Efraima a postavil ho k Izraelově levici, 
levou rukou Manassesa a postavil ho k Izraelově pravici. 
 

48,1
4 

qui extendens manum dexteram posuit super caput Ephraim minoris fratris, 
sinistram autem super caput Manasse, qui major natu erat, commutans manus. 
Izrael vztáhnuv pravici vložil ji na hlavu mladšího bratra Efraima, 
levici pak na hlavu Manassesa, jenž byl starší, přeloživ ruce křížem. 
 
Qui extendes… = exporrigens autem Israël manum suam dextram imposuit 
super caput Ephraim, qui erat junior, 
et manum suam sinistram imposuit super caput Manasse, qui erat senior, 
et ita immutans manibus / et ita transversis / intermutatis / decussatis manibus 
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48,1
5 

Benedixitque Jacob filiis Joseph et ait: 
Deus, in cujus conspectu ambulaverunt patres mei Abraham et Isaac; 
Deus, qui pascit me ab adulescentia mea usque in praesentem diem; 
A požehnal Josefovým synům řka: 
„Bůh, před jehož tváří chodili moji otcové Abraham a Izák, 
Bůh, jenž byl můj Pastýř od mého mládí až do dneška, 
 
Benedixitque… = et benedixit eos et dixit illis: 
pascit me = (e)nutrivit me; ab adulescentia mea = a juventute mea 
 

48,1
6 

Angelus, qui eruit me de cunctis malis, benedicat pueris istis, 
et invocetur super eos nomen meum, nomina quoque patrum meorum Abraham et 

Isaac; 
et crescant in multitudinem super terram. 
Anděl, který mne vytrhl ze všeho zlého, požehnej těmto chlapcům; 
buďte jmenováni mým jménem, jakož i jmény mých otců Abrahama a Izáka 
a vzrosťte v množství na zemi.“ 
 
eruit me = eriput me = liberavit me + a juventute mea ; de cunctis malis = ex omnibus 

malis 
 

48,1
7 

Videns autem Joseph, quod posuisset pater suus dexteram manum super caput 
Ephraim, 

graviter accepit et apprehensam manum patris levare conatus est eam de capite 
Ephraim 

et transferre super caput Manasse 
Josef vida, že vložil otec pravici na Efraima, 
přijal to s těžkým srdcem, chopiv se otcovy ruky snažil se zvednout ji s Efraimovy hlavy 
a přenést na hlavu Manassesovu 
 
levare = auferre 
 

48,1
8 

dixitque ad patrem: Non ita convenit, pater: qui hic est primogenitus; 
pone dexteram tuam super caput ejus. 
a řekl otci: „To není po právu, otče, neboť tento je prvorozený; 
polož svou pravici na jeho hlavu.“ 

48,1
9 

Qui renuens ait: Scio, fili mi, scio; et iste quidem erit in populos et multiplicabitur, 
sed frater ejus minor major erit illo, et semen illius crescet in gentes. 
On však odpíraje pravil: „Vím, synu, vím; i z tohoto sice budou národy, i on se rozmnoží, 
ale jeho mladší bratr bude větší než on a jeho potomstvo vzroste v národy.“ 
 
Qui renuens ait… = Qui noluit et dixit: Scio, fili mi, scio; et hic erit in populum et 

exaltabitur, 
sed frater illius junior major erit illo, et semen ipsius erit in multitudinem gentium. 
 

48,2
0 

Benedixitque eis in tempore illo dicens: In te benedicetur Israël atque dicetur: 
Faciat tibi Deus sicut Ephraim et sicut Manasse. 
Constituitque Ephraim ante Manassen. 
A žehnaje jim tehdy pokračoval: „V tobě požehnán bude Izrael a bude se říkat: 
Učiň tobě Bůh jako Efraimovi a jako Manassesovi!“ 
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Tak dal přednost Efraimovi před Manassesem. 
 
in tempore illo = in illa die 
 

48,2
1 

Et ait ad Joseph filium suum: En ego morior, et erit Deus vobiscum 
reducetque vos ad terram patrum vestrorum. 
Poté pravil svému synu Josefovi: „Hle, já umírám, avšak Bůh bude s vámi 
a přivede vás zase do země vašich otců. 
 
Et ait… = Dixit autem Israël ad Josefph filiumm suum: Ecce ego morior, et erit Deus 

vobiscum 
et reducet vos in terram patrum vestrorum. 
 

48,2
2 

Do tibi partem unam extra fratres suos, 
quam tuli de manu Amorrhaei in gladio et arcu meo. 
Dávám ti jeden díl, jehož jsem dosáhl mečem svým a lukem z moci Amorrejských, 
(abys jej měl) před svými bratry.“ 
 
Do tibi… = Et ego dedi tibi partem praecipuam super omnes fratres tuos, 
quam accepi de manibus Amorrheorum in gladio meo / in machera mea et arcu meo / 

sagitta mea. 
 
Amorejec (Amořan, Amorita, Emorejec), akkadsky Amurrú = Západ(ní země), praotec 

Amorejců, 
kteří žili západně od Mrtvého moře a vystřídali několik dalších krajin, kde sídlili. 

Nejvýznamnější kenaánský národ. 
Srov. 1M 4,7. 
 

  
49,1 Vocavit autem Jacob (omnes) filios suos et ait eis: Congregamini, 

ut adnuntiem (vobis) quae ventura sunt vobis in diebus novissimis. 
Potom povolal Jakub (všechny) své syny a řekl jim: „Shromážděte se, 
abych (vám) oznámil, co se bude dít s vámi v budoucích dnech. 
 
Vocavit autem… = Et convocavit Jacob omnes filios suos atque dixit eis: Accedite ad 

me / Convenite, 
ut indicem vobis quae occursura sunt vobis post hoc in diebus novissimis. 
 

49,2 Congregamini et audite, filii Jacob, audite Israël patrem vestrum! 
Shromážděte se a slyšte, synové Jakubovi, slyšte Izraele, svého otce! 
Convenite et audite me, filii Jacob, audite Israël patrem vestrum! 
 

49,3 Ruben primogenitus meus, tu fortitudo mea et principium doloris mei; 
prior in donis, major in imperio. 
Rúbene, ty jsi můj prvorozenec, moje síla, avšak počátek mé bolesti, 
první při podělování, první nadvládou. 

49,4 effusus es sicut aqua, non crescas, 
quia ascendisti cubile patris tui et maculasti stratum ejus. 
Kypíš (sice) jako voda, (avšak) neporosteš, 
poněvadž jsi vstoupil na (manželské) lože svého otce, poněvadž jsi znesvětil jeho lůžko. 
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Tj. Kypíš životní silou 
maculasti = polluisti 
Srov. zlořečení Chámovi (1M 9,25). 
 

49,5 Simeon et Levi fratres, vasa iniquitatis bellantia: 
Šimon a Lévi jsou bratři, nástrojové nepravosti se zbraní zacházející. 
 

49,6 In consilium eorum non veniat anima mea, et in coetu illorum non sit gloria mea; 
quia in furore suo occiderunt virum, et in voluntate sua suffoderunt murum. 
Do jejich shromáždění nevstoupí má duše a v jejich sboru nebude má sláva; 
neboť ve své zuřivosti vraždili muže a svévolně podkopali zeď. 
 
Nebo: K jejich záměrům duše má nepřistoupí, k jejich rozhodnutí nitro mé se nepřikloní, 
neboť ve své zuřivosti vraždili muže a ve své zpupnosti mrzačili býky. 
In consilium eorum ne veniat anima mea, et in coetu illorum non sit gloria mea; 
quia in furore suo occiderunt virum et in voluntate sua subnervaverunt tauros. 
 
Mrzačili býky, to znamená, že býkům, které nemohli odehnat, podťali šlachy na zadních 

nohách. 
 

49,7 Maledictus furor eorum, quia pertinax; et indignatio eorum, quia dura. 
Dividam eos in Jacob, et dispergam eos in Israël. 
Zlořečena buď jejich zuřivost, že byla tak prudká, a jejich vztek, že byl tak krutý. 
Rozdělím je v Jakubovi a rozptýlím je v Izraeli. 
 
pertinax = audax / procax / temerarius; indignatio = ira; dura = indurata 
 
Šimonův kmen byl brzy pohlcen kmenem Judovým; 
Léviův kmen zmizel jako světský kmen a zůstal kmenem duchovním 
 

49,8 Juda, te laudabunt fratres tui, manus tua in cervicibus inimicorum tuorum, 
adorabunt te filii patris tui. 
Judo, tebe chválit budou tvoji bratři, tvá ruka bude na šíji tvých nepřátel, 
před tebou se budou sklánět synové tvého otce. 
 
laudabunt = collaudabunt; manus tua in cervicibus = manus tuae super dorsum / supra 

dorsum 
 

49,9 Catulus leonis Juda. Ad praedam, fili mi, ascendisti. 
Requiescens accubuisti ut leo, et quasi leaena: quis suscitabit eum? 
Lvím mládětem je Juda, za kořistí, můj synu, si vykračuješ. 
Odpočívaje ležíš jako lev a jako lvice; kdo ho donutí, aby povstal? 
 
Requiescens… = Recumbens obdormisti velut/sicut leo et velut/sicut catulus leonis: quis 

excitabit illum? 
Nedal si vyrvat kořist, Benjamína, za něhož se otci zaručil a osvědčil se jako jeho strážce. 
 

49,1
0 

Non auferetur sceptrum de Juda et dux de femore ejus, 
donec veniat qui mittendus est; et ipse erit exspectatio gentium. 



 419 

Nebude odňato žezlo Judovi, aniž vládce z jeho krve (pocházející), 
dokud nepřijde ten, jenž má být poslán a jenž bude očekáváním národů. 
 
Nebo: Nevzdálí se žezlo od Judy, ani hůl od jeho nohou, 
dokud nepřijde ten, jemuž (žezlo a hůl) přísluší a jemuž se národové podrobí. 
Non auferetur sceptrum de Juda et baculus ducis de pedibus ejus, 
donec veniat ille, cujus est, et cui erit oboedientia gentium. 
 
Non auferetur… = Non deficiet/deerit princeps/judex/dux de populo Juda neque rex de 

femoribus ejus, 
quoadusque /  usquequo veniat ille cui reposita sunt omnia et ipse erit expectatio 

gentium/nationum. 
49,1
1 

Ligans ad vineam pullum suum et ad vitem, o fili mi, asinam suam. 
Lavabit in vino stolam suam et in sanguine uvae pallium suum. 
Můj syn přivazuje oslátko k vinici a k vinnému kmenu svou oslici. 
Ve víně pere své roucho a v krvi hroznů svůj plášť. 
 
Nebo: (Juda) přivazuje na vinný kmen svého osla a k ušlechtilé révě mládě své oslice. 
Ve víně pere své roucho a v hroznové krvi svůj šat. 
Ligans ad vineam pullum suum et ad vitem filium asinae suae, 
lavabit in vino stolam suam et in sanguine uvae pallium suum. 
 
pallium = anabol(ad)ium / opertorium / vestem 
 

49,1
2 

Pulchriores sunt oculi ejus vino et dentes ejus lacte candidiores. 
Jeho oči jsou krásnější než víno a jeho zuby bílé nad mléko. 
 
Nebo: Jeho oči jiskří vínem a jeho zuby bělají se mlékem. 
Nigriores sunt oculi ejus vino et dentes ejus lacte candidiores. 
 
Pulchriores = formidolosi / fulgentes / fulvi / hilares / gratiosi / gratifici / laetifici / 

jucundiores 
dentes ejus lacte candidiores = candidi sunt dentes ejus magis quam lac; candidiores = 

albiores 
 

49,1
3 

Zabulon in litore maris habitabit et in statione navium pertingens usque ad 
Sidonem. 

Zabulón bude sídlit u mořského břehu a u lodních přístavů a dosáhne až k Sidónu. 
 
Zabulon juxta mare morabitur et ipse ante praesidium navium erit et extendet usque ad 

Sidonem. 
dosáhne až k Sidónu = sahaje až po Sidón 
 
Srov. Joz 19,10-16 
 

49,1
4 

Issachar asinus fortis accubans inter terminos, 
Issachar je jako statný osel, odpočívající mezi ohradami. 
 
Issachar quod bonum concupivit requiescens inter sortes 
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49,1
5 

vidit requiem quod esset bona et terram quod optima 
et supposuit humerum suum ad portandum factusque est tributis serviens. 
Shledav, že dobré je místo jeho sídla a že to území je velmi úrodné, 
nastavuje svou šíji k nošení (břemen) a stává se poplatným robotníkem. 
 
et videns requiemquia bona est et terram quia opulenta / pinguis est 
subiecit umerum suum ad laborandum et vocatus est vir agricola. 
 

49,1
6 

Dan judicabit populum suum sicut et alia tribus in Israël. 
Dan bude pomáhat svému lidu k právu jako (kterýkoli) jiný kmen v Izraeli. 
 
Dan judicabit plebem suam / populum suum inter fratres suos tamquam unam tribum in 

Israël 
 

49,1
7 

Fiat Dan coluber in via, cerastes in semita, 
mordens ungulas equi, ut cadat ascensor ejus retro. 
Dan bude hadem na cestě, rohatou zmijí na stezce, 
která štípe koně u kopyta, takže jeho jezdec padá naznak. 
 
et fiat sicut coluber/serpens in via obsidens et super semitas 
mordens calcaneum/plantam equi et cadet eques retrorsum. 
 

49,1
8 

Salutare tuum, exspectabo, Domine. 
Na tvoji spásu čekám, Pane. 
 
Salutem expectabo a Domino. 
 

49,1
9 

Gad accinctus proeliabitur ante eum et ipse accingetur retrorsum. 
Gád ve zbroji bude rány zasazovat dopředu a (dobře) bude obrněn v týle. 
 
Nebo: Gáda napadají tlupy lupičů, on však napadá jejich paty. 
Gad, latrones aggredientur eum, ipse autem aggredietur calcaneum eorum. 
 
Jde o zeměpisnou polohu Gádova území: v zádech je chráněn Jordánem a za ním 

bratrskými kmeny, 
a proto může vpředu na východě s úspěchem podnikat válečné výpravy, maje týl krytý. 
 

49,2
0 

Aser, pinguis panis ejus, et praebebit delicias regibus. 
Ašerův chléb bude tučný a lahůdky bude dodávat králům. 
 
Asser, uber panis ejus erit et ipse dabit escam principibus. 
tučný = žírný 
 

49,2
1 

Nephthali cervus emissus et dans eloquia pulchritudinis. 
Neftalí je jelen volně se prohánějící a krásná slova vydávající. 
 

49,2
2 

Filius accrescens Joseph, filius accrescens et decorus adspectu; filiae discurrerunt 
super murum. 

Plodným odnožem je Josef, plodným odnožem a krásného vzezření; jeho ratolesti se 
rozbíhají po zdi. 
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Nebo: Ovocný stromek je Josef, ovocný stromek u pramene, jeho ratolesti přerůstají zeď. 
Arbor fructifera Ioseph, arbor fructifera super fontem: rami transcendunt 
murum. 
 
Nebo: Josef je býkem u pramene; v jeho stopách vystupují, aby na něho číhali. 
 

49,2
3 

Sed exasperaverunt eum, et jurgati sunt, invideruntque illi habentes jacula. 
Drsně s ním jednají, roztrpčují ho a závidí mu lučištníci. 
 
In quo cogitantes maledicebant et insidiati sunt / insidiabant ei domini 

sagittarum/arcuum. 
 

49,2
4 

Sedit in forti arcus ejus, 
et dissoluta sunt vincula bracchiorum et manuum illius per manus Potentis Jacob; 
inde pastor egressus est, lapis Israël. 
(Avšak) neochvějně trvá jeho luk, 
pouta jeho rukou i ramen rozvázala ruka Silného Jakubova; 
odtud stal se pastýřem a skalou Izraele. 
 

49,2
5 

Deus patris tui erit adjutor tuus, 
et Omnipotens benedicet tibi benedictionibus caeli desuper, 
benedictionibus abyssi jacentis deorsum, 
benedictionibus uberum et uberi. 
Bůh tvého otce bude tvým pomocníkem 
a Všemohoucí ti bude žehnat hojným požehnáním s nebe shora, 
hojným požehnáním hlubin odpočívajících dole, 
hojným požehnáním prsů i lůna. 
 
desuper = desusum / a summo; 
uberum = mamillarum; uteri = vulvae 
 

49,2
6 

Benedictiones patris tui confortatae sunt benedictionibus patrum ejus, 
donec veniret desiderium collium aeternorum: 
fiant in capite Joseph 
et in vertice nazaraei inter fratres suos. 
(Toto) požehnání tvého otce bude větší než požehnání jeho otců, 
dokud nevzejdou vzácné plody pravěkých pahorků. 
(Tato požehnání) sneste se na hlavu Josefovu, 
na temeno toho, jenž je knížetem mezi bratry. 
 
Nebo: Požehnání odvěkých hor, co mají nejvzácnějšího prastaré hory, to přijď na hlavu 

Josefovu, 
na temeno toho, jenž je zasvěcencem (hebr. nazír) mezi bratry. 
Benedictiones patris tui confortatae sunt super benedictiones montium 
aeternorum, 
desiderium collium antiquorum; fiant in capite Joseph et in vertice nazaraei inter 
fratres suos. 
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49,2
7 

Benjamin lupus rapax mane comedet praedam et vespere dividet spolia. 
Benjamín je dravým vlkem, ráno pojídá z kořisti, a (ještě) večer dělí se o to, co ulovil. 
 
comedet = manducabit vel rapiet 
 

49,2
8 

Omnes hi in tribubus Israël duodecim. 
Haec locutus est eis pater suus, benedixitque singulis benedictionibus propriis. 
Všech těchto dvanáct tvoří kmeny Izraelovy; 
toto mluvil k nim jejich otec, žehnaje každému zvláštním požehnáním. 
 
singulis… = unumquemque secundum benedictionem suam 
 

49,2
9 

Et praecepit eis dicens: Ego congregor ad populum meum; 
sepelite me cum patribus meis in spelunca duplici, quae est in agro Ephron hethaei 
A rozkázal jim řka: „Já budu přidružen k mému lidu; 
pochovejte mne u mých otců v dvojité jeskyni, která je na poli Chetejce Efróna 
 
Ego congregor = Ego adponor ad populum meum; in spelunca duplici = in speleo duplici 
 

49,3
0 

contra Mambre in terra Chanaan, quam emit Abraham cum agro ab Ephron 
hethaeo 

in possessionem sepulcri. 
naproti (údolí) Mamre v Kenaánu, kterou koupil s polem Abraham od Chetejce Efróna, 
aby byla (jeho) dědičnou hrobkou. 
 
quam emit… = quod emit Abraham speleum cum agro… 
 

49,3
1 

Ibi sepelierunt eum et Saram uxorem ejus, 
ibi sepultus est Isaac cum Rebecca conjuge sua, 
ibi et Lia condita jacet. 
Tam ho pohřbili i jeho manželku Sáru, 
tam je pohřben Izák se svou manželkou Rebekou, 
tam leží též Lea.“ 
 

49,3
2 

+ In possessione agri in speleum quod erat in eum quod emptum est a filiis Chet. 
 + To pole bylo i s jeskyní získáno od Chetejců.“ 
 
Tento verš chybí ve Vulgátě. Následující 33. verš je ve Vulgátě označen jako 32. verš. 
 

49,3
3 

Finitisque mandatis, quibus filios instruebat, collegit pedes suos super lectulum, et 
obiit; 

appositusque est ad populum suum. 
Když skončil pořízení, jež oznámil synům, složil své nohy na lůžko a zemřel; 
a byl přiřazen k svému lidu. 
 
složil své nohy na lůžko = uložil se na lůžko 
přiřazen = připojen 
 
Et cessavit Jacob admonens filios suos et extolens/levans pedes suos super lectum defecit 
et adpositus est  ad populum suum. 
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13.12 Jakub krátce před smrtí odevzdává Josefovi svátost trojího požehnání. 

Jakubova smrt a pohřeb. Třináct kmenů Izraele. 
(1M 48,1-22; 1M 47,29-31; 1M 50,1-21) 

 
1. Když Jakub na smrtelném loži oznámil svou poslední vůli každému ze synů, různí služebníci 
přišli k Josefovi a oznámili mu obsah otcovy závěti. Josef se pak vydal se svými syny 
Manassesem a Efraimem na cestu do krajiny Gošenu, kde sídlil jeho otec. Když Josef přijel, 
jeho otec již oznámil svou poslední vůli ostatním synům. Ti svému otci pak oznámili, že 
přichází Josef. Jakub se posadil na lůžku, ostatní synové odešli, takže jedenáct bratrů nebylo 
přítomno jednání mezi Jakubem a jeho synem Josefem a oběma vnuky Manassesem a Efraimem 
ani okamžiku Jakubovy smrti.258 
 
2. Když pak Josef s oběma svými syny zůstal sám s Jakubem, přijal Jakub své vnuky Manassesa 
a Efraima za své syny.259 
 
3. Jakub, který pro vysoký věk již měl špatný zrak, poté oba chlapce objal a políbil. Josef pak 
odvedl své syny od jeho kolenou a poklonil se před ním tváří až k zemi. Pak přivedl staršího 
Manassesa k Jakubově pravici a mladšího Efraima k jeho levici, aby jim Jakub požehnal. Jakub 
však úmysl zkřížil ruce a položil pravici na hlavu mladšího Efraima a levici na hlavu staršího 
Manassesa, a tak jim požehnal a povýšil Efraima nad Manassesa, třebaže Josefovi se to nelíbilo. 
Výrazem Anděl ve slovech požehnání Jakub myslel duši Ježíšovu. Josef pak odvedl oba chlapce 
od kolenou svého otce.260 
 
4. Jakub pak Josefovi řekl, že již umírá, ale Bůh bude s nimi a přivede je do země otců; Josefovi 
pak dává o jeden díl země, který vybojoval na Emorejcích svým mečem a svým lukem.261 Pak 
zavázal Josefa, aby jej nepohřbíval v Egyptě, nýbrž v zemi otců, což mu Josef odpřísáhl.262 
Nakonec Jakub odevzdal Josefovi svátost trojího požehnání a požehnal mu. 263  První 
požehnání264 doprovázelo odevzdání svátosti trojího požehnání a naplnilo Josefa dokonalou 
spravedlností čili přebýváním milosti posvěcující v jeho duši, to znamená přebýváním Ducha 
svatého; tato milost posvěcující se podobala křestnímu znamení. Druhé požehnání265 přeneslo 
na Josefa věčné kněžství podle řádu Melchisedechova, třebaže jenom v prvním a druhém stupni 
(diakonátu a presbyterátu), protože toto pravé kněžství skončilo Josefovou smrtí a dále se už 
nepřenášelo a bylo obnoveno v plnosti a dokonalosti až od Ježíše Krista v předvečer jeho 
utrpení a smrti. 
 
5. Bezprostředně poté, co Josef přijal svátost trojího požehnání prvorozených, Jakub ulehl na 
lůžko a zemřel ve věku 117 v r. 3461 po stvoření světa. Josef byl přítomen u jeho smrti 
s Efraimem a Manassesem, zatlačil mu oči, padl na jeho tvář, plakal nad ním a líbal ho. Pak 
zavolal dovnitř ostatní bratry. Svým služebníkům lékařům nařídil, aby tělo jeho otce 
nabalzamovali s ohledem na dlouhý převoz k pohřbu. Tělo se ukládalo do soli, pak lékaři 
vyjmuli mozek a vnitřnosti, napustili tělo vonnými látkami, zabalili do plátna a uložili do 
sarkofágu z cedrového dřeva ve tvaru postavy. Následovalo 70 dní smutku včetně 40 dnů doby 

258 1M 48,1-2 
259 1M 48,3-7 
260 1M 48,8-20 
261 1M 48,21-22 
262 1M 47,29-31 
263 Srov. 1M 49,22-26 
264 Srov. 1M 49,22-25 
265 Srov. 1M 49,26 
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balzamování a doby pohřbu. Celý Egypt oplakával smrt Josefova otce. S faraónovým 
dovolením vyšel smuteční průvod a vystoupil do země Kenaánu, prošel Beeršebou a po 
sedmidenní smuteční slavnosti na místě zvaném Goren-atád a později Abel-misrajim Jakubovo 
tělo pochovali v Hebronu v makpelské dvojité jeskyni. Tohoto smutečního průvodu se 
zúčastnili i faraónovi hodnostáři a početné vozatajstvo a jezdectvo. Poté se Josef se svými bratry 
a celým průvodem vrátil do Egypta. Po Jakubově smrti se stal Josef patriarchou lidu Božího. 
Mezi Jakubovými syny byly čtyři linie, které vedly až ke Kristu: Lévi, Juda, Josef a Benjamín. 
Josefova linie vedla ke Kristu skrze sv. Zuzanu, matku sv. Jáchyma.266 
 
6. Josef se vypracoval z imigranta bez groše v mocného a bohatého muže. Což musí egyptský 
vícekrál, faraónův velkovezír, poníženě žádat faraónovy dvořany, aby směl pohřbít svého otce 
a aby se za něho u faraóna přimluvili (1M 50,4)? Proč zvolil opatrný způsob a nepromluvil 
s faraónem přímo? Podle některých v té době už nebyl velkovezírem, ale pravděpodobnější je, 
že svůj úřad sice neztratil, ale musel tak učinit, protože stále zůstával Hebrejcem a jeho loajalita 
byla kdykoli zpochybnitelná. 
7. Po Jakubově smrti a pohřbu se Josefovi bratři obávali, aby jim Josef neoplatil všechno to zlo, 
kterého se na něm dopustili, a proto před ním padli k zemi a připomněli mu slova jejich otce 
Jakuba o odpuštění, která jim řekl na smrtelném loži hned poté, co jim požehnal oznámil svou 
poslední vůli. Josef svým bratrům ze srdce odpustil.a potěšil je slovy o tom, že oni sice 
zamýšleli zlo, ale Bůh je proměnil v dobro a jeho příchodem do Egypta byl pak celý jejich rod 
vlastně zachráněn. Tak se stal předobrazem Krista, neboť jako Josef odpustil svým bratrům a 
zachránil je před smrtí hladem, tak i Kristus odpustil všem, kdo s ním zle zacházeli, a 
vysvobodil je od věčné smrti, která je trestem za hřích.267 
 
8. Ačkoli všichni ostatní Jakubovi synové se podřídili Josefovi a uznali jej za svého patriarchu, 
kněze a krále, avšak Dan, který hleděl spíše na hmotný než duchovní prospěch a který již dříve 
podněcoval bratry, aby Josefa zabili, když byl ještě chlapec,268 tak neučinil a setrval ve své 
závisti a nenávisti, ctižádosti a neposlušnosti, neboť již od dětství sobecky toužil získat právo 
prvorozeného, vždyť z jeho návodu jeho matka Bala svedla k hříchu Rúbena, aby tak ztratil své 
právo prvorozenství. A nenáviděl pak i svého otce Jakuba, když Balu za její krvesmilství 
s Rúbenem proklel a propustil, čím sám ztratil naději, že by právo prvorozenství kdy získal pro 
sebe.269 A tím, že Jakub ustanovil svým nástupcem Josefa, ztratil naději už naprosto a jeho pocit 
marnosti tím dosáhl vrcholu.  Proto Dan soustředil svou nenávist nyní na Josefa, nyní patriarchu 
lidu Božího, a jeho prosba o odpuštění spolu s ostatními bratry před Josefem byla čirým 
pokrytectvím. A poněvadž ze slov Jakubova požehnání již věděl, že budoucí Spasitel světa se 
narodí z kmene Judova, hned po otcově smrti se tajně zasvětil satanovi jako jeho služebník. 
Zemřel pak v nejhlubší nekajícnosti a byl na věky zavržen. Proto v knize Zjevení sv. Jana není 
pokolení Danovo uvedeno mezi vyvolenými kmeny.270 
 
9. Výčet třinácti kmenů Izraele podle pořadí jejich narození: Rúben, Dan, Neftalí, Šimon, Lévi, 
Juda, Gád, Ašer, Isachar, Zabulón, Benjamín, Efraim a Manasses. Pořadí dvanácti kmenů 
Izraele podle knihy Zjevení sv. Jana: Juda, Rúben, Gád, Ašer, Neftalí, Manasses, Šimon, Lévi, 
Isachar, Zabulón, Josef (vlastně Efraim) a Benjamín. 
 
 

266 1M 50,1-14 
267 1M 50,15-21 
268 Srov. 28,5 
269 Srov. 32,2 
270 Srov. Zj 7,4-8 
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Liber Genesis L 

První kniha Mojžíšova 50 
 

50,1 Quod cernens Joseph ruit super faciem patris flens et deosculans eum. 
Když to Josef zpozoroval, padl na otcovu tvář, plakal a líbal ho. 
 
Quod cernens… = Et procidens Joseph super faciem patris sui ploravit eum et osculatus 

est eum. 
 

50,2 Praecepitque servis suis medicis ut armatibus condirent patrem; 
A nařídil svým služebným lékařům, aby otce balzamovali. 
 
Praecepitque… = Et praecepit Joseph servis suis sepultoribus ut sepelirent patrem ejus, 
et sepelierunt sepultores Israël, 
 

50,3 quibus jussa explentibus, transierunt quadraginta dies: 
iste quippe mos erat cadaverum conditorum. 
Flevitque eum Aegyptus septuaginta dies. 
Zatímco tito plnili příkazy, minulo čtyřicet dní; 
tak bylo totiž obyčejem při balzamování mrtvol. 
Egypt pak ho oplakával sedmdesát dní. 
 
iste quippe… = sic enim denumerantur / denumerabantur dies sepulturae 
Flevitque… = et luxit eum Aegyptus septuaginta dies. 
 

50,4 Et, expleto planctus tempore, locutus est Joseph ad familiam Pharaonis: 
Si inveni gratiam in conspectu vestro, loquimini in auribus Pharaonis (dicentes): 
Když minula doba smutku, pravil Josef faraónovým dvořanům: 
„Jestliže jsem milost ve vašich očích, řekněte naléhavě faraónovi, 
 
ad familiam… = ad principes 
 

50,5 eo quod pater meus adjuraverit me dicens: 
En morior: in sepulcro meo, quod fodi(vi) mihi in terra Chanaan, sepelies me. 
Ascendam igitur et sepeliam patrem meum ac revertar (ad te). 
že mě otec zapřisáhl slovy: 
Hle, umírám a pochováš mne v mém vlastním hrobě, který jsem si v Kenaánu vykopal. 
Hodlám tedy odebrat se nahoru a pohřbít svého otce, načež se vrátím (k tobě).“ 
 
Ascendam igitur = Nunc ergo ascendam 
 

50,6 Dixitque ei Pharao: Ascende et sepeli patrem tuum, sicut adjuratus es. 
Faraón mu pravil: „Jdi a pohřbi svého otce, jak jsi vázán přísahou.“ 
 

50,7 Quo ascendente, ierunt (simul) cum eo omnes senes domus Pharaonis 
cunctique majores natu terrae Aegypti, 
Když se tedy vydal na cestu, šli s ním všichni činovníci faraónova dvora, 
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všichni předáci Egypta, 
 
Místo senes v některých rukopisech lepší výraz seniores. 
 

50,8 domus Joseph cum fratribus suis, absque parvulis et gregibus atque armentis, 
quae dereliquerant in terra Gessen. 
dům Josefův s jeho bratry kromě dětí, bravu a skotu, 
který nechali v zemi Gošenu. 
 

50,9 Habuit quoque in comitatu currus et equites; et facta est turba non modica. 
Měl též v průvodě vozy a jezdce, že jich byl nemalý zástup. 
 
currus = vehicula / quadrigae 
et facta est… = et factus est comitatus magnus valde 
 

50,1
0 

Veneruntque ad aream Atad, quae sita est trans Jordanem; ubi celebrantes 
exsequias 

planctu magno atque vehementi impleverunt septem dies. 
Když přišli ke Goren-atádu, (který je) za Jordánem, tam konali pohřební slavnost 
s velikými a pronikavými truchlozpěvy po celých sedm dní. 
 
impleverunt septem dies = et fecit luctum patri suo septem die(bu)s 
 
Goren-atád = Trnitý keř (jde o kustovnici Lycium Europaeum s převislými větvemi 
a světlefialovými květy dozrávajícími v červené bobule). Název může znamenat také 

mlat, 
udusané místo (lat. area), které bylo vhodné pro obřadní shromáždění. Trnitý mlat. 
 

50,1
1 

Quod cum vidissent habitatores terrae Chanaan, dixerunt: Planctus magnus est 
iste Aegyptiis. 

Et idcirco vocatum est nomen loci illius planctus Aegypti. 
Když to byli viděli obyvatelé Kenaánu, pravili: „Koná se tam veliká pohřební slavnost 

Egypťanů.“ 
Proto bylo ono místo nazváno Abel-misrajim, (to znamená Smutek Egypta). 
 
Planctus magnus = Luctus magnus 
Et idcirco… = Et propter hoc vocaverunt/appellaverunt nomen loci illius Luctus 

Aegypti. 
 
´abel = louka, ´ebel = smutek 

50,1
2 

Fecerunt ergo filii Jacob, sicut praeceperat eis; 
Jakubovi synové tedy učinili, jak jim byl (Jakub) rozkázal; 
 
Feceruntque ergo filii Israël et sepelierunt eum ibi sicut mandaverat eis. 
 

50,1
3 

et portantes eum in terram Chanaan 
sepelierunt eum in spelunca duplici, quam emerat Abraham cum agro 
in possessionem sepulcri ab Ephron hethaeo contra faciem Mambre. 
přenesše ho do kenaánské země, 
pochovali ho v dvojité jeskyni, kterou byl koupil Abraham s polem, 
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aby byla (jeho) dědičnou hrobkou, od Chetejce Efróna, naproti (údolí) Mamre. 
 
Et exceperunt illum filii ipsius in terra Chanaan et sepelierunt eum in speleo duplici, 
quod emit Abraham… 
 

50,1
4 

Reversusque est Joseph in Aegyptum cum fratribus suis et omni comitatu, sepulto 
patre. 

Po otcově pohřbu vrátil se Josef s bratry a s celým průvodem do Egypta. 
 
Et reversus est Joseph in Aegyptum ipse et fratres ejus et qui simul ascenderant omnes 
ut sepelirent patrem ejus. 
 

50,1
5 

Quo mortuo, timentes fratres ejus et mutuo colloquentes: 
Ne forte memor sit injuriae, quam passus est 
et reddat nobis omne malum quod fecimus, 
Poněvadž byl (Jakub) mrtev, báli se bratři a rozmlouvali spolu: 
„Jen aby snad si nevzpomněl na křivdu, kterou utrpěl, 
a neodplatil nám všechno, čeho jsme se dopustili!“ 
 
Videntes autem fratres Joseph quod defunctus esset pater ipsorum dixerunt: 
Ne forte reminiscatur malum nostrum Joseph et redditione reddat/retribuat nobis omnia 

mala 
quae ostendimus illi/ei. 
 

50,1
6 

mandaverunt ei dicentes: Pater tuus praecepit nobis antequam moreretur, 
I vzkázali mu: „Tvůj otec, než umřel, uložil nám, 
 
Et venerunt ad Joseph dicentes: Pater tuus adjuravit nos priusquam moreretur dicens: 
 

50,1
7 

ut haec tibi verbis illius diceremus: 
Obsecro ut obliviscaris sceleris fratrum tuorum et peccati atque malitiae, quam 

exercuerunt in te. 
Nos quoque oramus ut servis Dei patris tui dimittas iniquitatem hanc. 
Quibus auditis, flevit Joseph. 
abychom ti jeho slovy řekli: 
Prosím zapomeň na zločin svých bratrů, na hřích a na zlobu, které se proti tobě dopustili; 
také my prosíme, aby služebníkům Boha svého otce tuto nepravost odpustil.“ 
Josef slyše to zaplakal. 
 
Dicite ad Joseph: dimitte eis iniquitatem et peccatum ipsorum/eorum quia maligna tibi 

ostenderunt. 
 Nunc ergo tolle iniquitatem servorum Dei et patris tui. 
Et ploravit Joseph loquentibus eis ad se. 
 
Při otcově pohřbu bratři zapomínaly na sváry: Izák a Izmael (1M 25,9), Jakub a Ezau 

(1M 35,29), 
ale Josefovi bratři naopak zapomenutý svár připomínají a chtějí ho vyřešit. 
 

50,1
8 

Veneruntque ad eum fratres sui, et proni adorantes in terram dixerunt: Servi tui 
sumus. 
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Poté přišli jeho bratři sami k němu, poklonili se až k zemi a řekli: „Budeme tvými 
nevolníky.“ 

 
Et venientes ad eum dixerunt: Nos autem domestici/servi tui sumus. 
 

50,1
9 

Quibus ille respondit: Nolite timere; num Dei possumus resistere voluntati? 
On jim odpověděl: „Nebojte se; můžeme odpírat vůli Boží? 
 
Et dixit eis Joseph: Nolite timere; servus enim Dei sum ego. 
 
Nebo: „Nebojte se; jsem já na místě Božím?“ 
 

50,2
0 

Vos cogitatis de me malum, sed Deus vertit illud in bonum, 
ut exaltaret me sicut impraesentiarum cernitis, et salvos faceret multos populos. 
Měli jste se mnou zlé záměry, Bůh však to obrátil v dobré, 
aby mne povýšil, jak nyní vidíte, a zachránil četné národy. 
 

50,2
1 

Nolite timere: ego pascam vos et parvulos vestros. 
Consolatusque est eos, et blande ac leniter est locutus (ad praecordiam eorum). 
Nebojte se; já budu živit vás i vaše děti.“ 
A těšil je, laskavě a vlídně k nim promlouvaje. 
 

50,2
2 

Et habitavit in Aegypto cum omni domo patris sui vixitque centum decem annis 
et vidit Ephraim filios usque ad tertiam generationem. 
Filii quoque Machir filii Manasse nati sunt in genibus Joseph. 
Tak sídlil v Egyptě s celým domem svého otce a žil sto deset let. 
 
23. Efraimovy syny viděl až do třetího pokolení. 
Také Makírovi, synu Manassesovu, narodili se synové na Josefových kolenou. 
 
Et habitavit… = Et moratus est Joseph in Aegypto… 
 
Makír (Machir) = Prodaný (lat. venditus) 
 

50,2
3 

Quibus transactis, locutus est (Joseph) fratribus suis: 
Post mortem meam Deus visitabit vos, et ascendere vos faciet de terra ista ad 

terram 
quam juravit Abraham, Isaac et Jacob. 
24. Po těchto událostech promluvil (Josef) ke svým bratrům: 
„Po mé smrti Bůh vás navštíví a převede vás z této země do země, 
kterou přísežně slíbil (vašim otcům) Abrahamovi, Izákovi a Jakubovi.“ 
 

50,2
4 

Cumque adjurasset eos atque dixisset: Deus visitabit vos: 
asportate ossa mea vobiscum de loco isto, 
25. Potom je zapřisáhl slovy: „Až vás Bůh navštíví, 
vezměte mé kosti s sebou z tohoto místa.“ 
 

50,2
5 

mortuus est, expletis centum decem vitae suae annis. 
Et conditus aromatibus repositus est in loculo in Aegypto. 
26. I zemřel dokonav sto deset let svého života. 
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Potom byl balzamován a uložen do rakve v Egyptě. 
 
mortuus = defunctus; in loculo = in sarcophago 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.13 Josef byl pomazán králem v Sichemu 
 
1. Po Jakubově smrti zplodil Josef se svou manželkou Assenethou další potomky a celkem měli 
spolu 26 dětí, z toho 24 synů a 2 dcery. 
 
2. V r. 3478 po stvoření světa, 17 let po Jakubově smrti, když Josefovi bylo 64 let, faraón jej 
poslal do Sichemu, aby vládl jako místokrál celé kenaánské zemi. Přitom však Josef nepřestal 
být místokrálem egyptským, samozřejmě ani patriarchou lidu Božího. V době 24 dnů před 
Josefovým příchodem do Sichemu nejsvětější Melchisedech v doprovodu sedmi archandělů 
zavolal starší sichemského okrsku a řekl jim: „Od zítřka za sedm dní se změní třetí díl vašich 
polí v opravdový ráj a poté se vrátím a mých sedm archandělů se mnou.“ 
 
Šestnáct dní před Jakubovým pomazáním přišel nejsvětější Melchisedech podruhé v doprovodu 
sedmi archandělů a znovu zavolal starší sichemského okrsku a řekl jim: „Od zítřka za sedm dní 
se změní další třetí díl vašich polí v opravdový ráj a poté se vrátím a mých sedm archandělů se 
mnou.“ 
 
A osm dní před Jakubovým pomazáním přišel nejsvětější Melchisedech potřetí v doprovodu 
sedmi archandělů a znovu zavolal starší betlémského okrsku a řekl jim: „Od zítřka se sedm dní 
se změní poslední třetí díl vašich polí v opravdový ráj a poté se vrátím a mých sedm archandělů 
se mnou a dám vám krále.“ 
 
Následujícího dne, to je 25. dne, nejsvětější Melchisedech v doprovodu sedmi archandělů 
zavolal starší sichemského okrsku a v jejich přítomnosti, jakož i v přítomnosti většiny lidu 
pomazal Jakuba na krále sichemského okrsku (pozdějšího Samařska) u oltáře, který Jakub 
vybudoval Bohu. To se stalo v r. 3478 po stvoření světa, když Josefovi bylo 64 let. Jeho 
kněžskou, patriarchální a královskou autoritu uznávali všichni obyvatelé sichemského okrsku 
včetně 144 Egypťanů obojího pohlaví. Josef se stal jejich duchovním otcem a všichni uctívali 
Boha Josefova jakožto jediného pravého Boha. Z Josefova smíšeného manželství s jednou 
Egypťankou pocházel pozdější král Baltazar, jeden ze tří králů mudrců, kteří se přišli poklonit 
do Betléma Dítěti Ježíši. U oltáře, který vybudoval jeho otec Jakub, vzýval jméno Boží a 
přinášel Bohu oběť chleba a vína. Josefova vláda v sichemském okrsku trvala 14 let, a když 
skončila, Josef se vrátil do Egypta, kde zůstal až do smrti a vykonával úřad egyptského 
místokrále a patriarchy lidu Božího. 
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13.14 Josefova smrt a pohřeb 

(1M 50,22-26) 
 
1. Po svém návratu do Egypta v r. 3492 po stvoření světa Josef žil ještě 34 let. Během této doby 
Josefova zbývajícího života zemřelo všech jeho 11 bratrů i jejich manželky a také Josefova 
manželka Asseneth zemřela. Umírající Josef pak své bratry ve víře zavázal přísahou, aby jeho 
kosti pak vynesli z Egypta, až se budou vracet do kenaánské země, kterou Bůh zaslíbil 
Abrahamovi, Izákovi a Jakubovi. Josef pak zemřel v r. 3526 po stvoření světa ve věku 112 let 
a jeho syn Efraim mu zatlačil oči. Jeho tělo bylo nabalzamováno a uloženo do rakve v Egyptě. 
Izraelité měli jeho ostatky v úctě a staly se pro mnohé pramenem posvěcení, neboť v nich 
zůstala svátost trojího požehnání.271 
 
2. Josef je také předobrazem Kristovým. Josefa miloval jeho otec Jakub nade všechny jeho 
bratry, jako nebeský Otec miluje svého jednorozeného Syna. Jakub daroval Josefovi pestrou 
tuniku, nebeský Otec dal svému jednorozenému Synu lidské tělo s četnými dary Ducha svatého 
bez míry. Josefa nenáviděli jeho bratři a nechtěli jej mít za vládce nad sebou, podobně Židé 
nechtěli přijmout Krista za svého Krále. Josef byl poslán od svého otce Jakuba na dlouho cestu 
za bratry, aby je navštívil a zjistil, jak se jim daří; nebeský Otec poslal svého jednorozeného 
Syna, aby navštívil a zachránil syny Izraele. Josefovi bratři usilovali Josefovi o život, podobně 
Židé usilovali o život Kristu a řekli, hle, zde je dědic, pojďme a zabijme ho, a domlouvali se, 
jak jej připraví o život. Josef byl prodán za dvacet kousků stříbra návodem Jidášovým, Kristus 
za třicet kousků návodem Judovým. Josef byl vydán do rukou cizincům, Kristus byl vydán do 
rukou pohanům. O Josefovi bylo řečeno jeho otci Jakubovi, že je mrtev, a hle, objevil se před 
Jakubem živý, podobně Kristus zemřel a vstal z mrtvých. 
 
 
 
 
 

13.15 Proročtí pastýři Izraele v Egyptě po Josefově smrti 
 
1. Podle některých zpráv po Josefově smrti až do 40 let věku proroka Mojžíše po dobu 124 let 
vedli Izraelity v Egyptě proročtí pastýři v počtu šesti, kteří následovali v dědičné linii a svůj 
úřad zastávali až do roku své smrti: První byl Efraim, Josefův druhorozený syn, od svých 67 
do 91 let věku po dobu 24 let, který se oženil se svou sestrou Assenethou; ve věku 90 let zplodil 
svého syna Beríu; druhý byl Manasses, Josefův prvorozený syn, od svých 92 do 108 let věku 
po dobu 16 let, který se oženil se svou sestrou Dínou; ve věku 26 let zplodil svého syna Makíra; 
třetí byl Makír, Manassesův syn, od svých 82 do 105 let věku po dobu 23 let, který se oženil 
s Ráchel; čtvrtý byl Bería, Efraimův syn, od svých 40 do 64 let po dobu 24 let, který se oženil 
se Sárou; ve věku 31 let zplodil svou dceru Sáru; pátá byla Sára, Beríova dcera a Efraimova 
vnučka, od svých 33 do 53 let věku po dobu 20 let, která se vdala za Uriela; ve věku 16 let 
počala svého syna Rafaela; šestý byl Rafael, Sářin syn, Beríův vnuk a Efraimův pravnuk, od 
svých 36 do 53 let věku po dobu 17 let; ten zemřel v r. 3650 po stvoření světa ve věku 53 let. 
 
2. Proročtí pastýři Izraelitů v Egyptě střežili Josefovy ostatky na místě, kde byly uchovávány, 
a v době svého úřadu byli posvěcováni prostřednictvím světelného paprsku, vycházejícího ze 
svátosti trojího požehnání, která zůstala v Josefových ostatcích. Nikdo z těchto prorockých 

271 1M 50,22-25 
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pastýřů nepřinášel Bohu zvířecí oběti; místo toho nabízeli Bohu v oběť sami sebe, neboť se stali 
předobrazem Ježíše Krista, Dobrého Pastýře, který položí svůj život za své ovce. Po smrti 
šestého prorockého pastýře Rafaela došlo ke všeobecnému odpadnutí Izraelitů, kdy po dobu 40 
let si nikdo nepřál přijmout nového prorockého pastýře a kdy se objevovali různí samozvaní 
pastýři, kteří chtěli vést Izraelity a povstávali jeden proti druhému, takže zavládl naprostý 
zmatek, který trval od 40 až do 80 let věku proroka Mojžíše. 
 
3. Zůstává otázka, jak správně datovat délku pobytu Izraelitů v Egyptě. V Písmu svatém se 
uvádí 400 let útlaku,272 na jiném místě 430 let,273 přičemž se říká v Septuagintě, že Hebreové 
žili 430 let v Egyptě i v zemi Kenaán. To by znamenalo, že těch 430 by zahrnovalo celou dobu 
od povolání Abrahamova a jeho odchodu z Chaldejského Uru v r. 3251 po stvoření světa (1948 
př.Kr.) až do odchodu z Egypta. Kromě toho Písmo svaté uvádí pro Egypt dobu pouze čtyř 
pokolení.274 Faraón, který pronásledoval Mojžíše, mohl být Thutmose I. (1535-1510 př. Kr.), 
Izraelité by odešli z Egypta v době, kdy vládl jeho nástupce Thutmose II. (1510-1490 př. Kr.) 
z 18. dynastie, to znamená v r. 3690 po stvoření světa (1509 př. Kr.). 
 
4. Ale jestliže město Ramesses v nilské deltě (srov. 1M 47,11) vystavěl až faraón Ramesses II. 
s pomocí hebrejských otroků, pak se tak stalo v pozdějším období než podle našeho datování; 
pak by Izraelité odešli z Egypta až v době, kdy vládl tento faraón Ramesse II. (1290 – 1224 př. 
Kr.) z 19. dynastie. Mojžíše by pak našla princezna Taja, dcera faraóna jménem Setchi I. (1309 
– 1290 př. Kr.), jejíž hrob objevili  archelogové jižně od Káhiry (srov. 2M 2,5-10).  Výpočet: 
3444 + 430 = 3874 odpovídá roku 1325 př. Kr. Někdy se uvádějí i jiné doby pro vládu faraónů: 
Thutmose I. (1490-1435 př. Kr.), Setchi I. (1317-1301 př. Kr.) a Ramesse II. (1301-1234 př. 
Kr.) a jeho nástupce Merenptah (1234-1220 př. Kr.). 
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1 5199 Stvoření Adama a Evy 

Narození dvojčat Kaina a Ábela 
 

 

2 5198 Narození dvojčat Nečisté a Čisté 
 

 

12 5187 Posvěcení Ábela a jeho slib panické 
čistoty 
 

Kainovo zasvěcení 
satanovi 

13 5186 Slib panenské čistoty Ábelovy sestry 
Čisté 
 

 

14 5185 Kainův sňatek s jeho sestrou Nečistou 
 

 

34 5165 Kain zabil Ábela 
 

Ábelovi bylo 33 let 

74 5125 Boží kletba dopadla na Kaina 
 

Zviditelnění satanského 
znamení 

182-222 5017-4977 Adam budoval po 40 let první chrám 
 

 

222 4977 Adam přijal svátost trojího požehnání 
 

Posvěcení Adama a Evy 

230 4969 Narození Adamova syna Setha 
 

Adamovi bylo 230 let 

435 4764 Narození Sethova syna Enose 
 

Sethovi bylo 205 let 

625 4574 Narození Enosova syna Kainana 
 

Enosovi bylo 190 let 

795 4404 Narození Kainanova syna Malaleela 
 

Kainanovi bylo 170 let 

902 4297 Smrt Ábelovy sestry Čisté 
 

Čisté bylo 900 let 

930 4269 Smrt Adama a Evy 
Posvěcení Setha ve věku 700 let 
 

Adamovi a Evě bylo 930 
let 
 

960 4239 Narození Malaleelova syna Jareda Malaleelovi bylo 165 let 
 

1122 4077 Narození Jaredova syna Henocha Jaredovi bylo 162 let 
 

1142 4057 Smrt Setha ve věku 912 let 
Posvěcení Enose ve věku 707 let 
Posvěcení Henocha ve věku 20 let 
 

 

1287 3912 Narození Henochova syna 
Mathusalema 
Posvěcení Mathusalema v 8. měsíci po 
početí 
 

Henochovi bylo 165 let 

1340 3859 Smrt Enose ve věku 905 let  
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 Posvěcení Kainana ve věku 715 let 
 

1454 
 

3745 Narození Mathusalemova syna 
Lámecha 

Mathusalemovi bylo 167 
let 

1487 3712 
 

Henoch byl přenesen na planetu 
Mariinu 
ve věku 365 let 
 

 

1535 3664 Smrt Kainana ve věku 910 let 
Posvěcení Malaleela ve věku 740 let 
 

 

1642 3557 Narození Lámechova syna Noema 
 

Lámechovi bylo 188 let 

1690 3509 
  

Smrt Malaleela ve věku 895 let 
Posvěcení Jareda ve věku 730 let 
 

 

1922 3277 Smrt Jareda ve věku 962 let 
Henoch se vrátil z planety Mariiny 
a začal vykonávat úřad patriarchy ve 
věku 800 let. 
 

 

2010 3189 
 
 

Mathusalem začal vykonávat úřad 
patriarchy 
ve věku 723 let po svém otci 
Henochovi, 
který se ve věku 888 let vrátil na 
planetu M. 
 

 

2121 3078 Mathusalem byl přenesen na planetu 
Mariinu 
ve věku 834 let 
Posvěcení Lámechovo ve věku 667 let 
 

 

2122 3077 
 

Začátek Noemova varovného kázání 
ve lhůtě 120 let před potopou světa 
 

 

2142 3057 Posvěcení Noema ve věku 500 let 
Začátek stavby archy 
Narození Noemových synů Sema, 
Jafetha a Chama 
 

 
 
Noemovi bylo 500 let 

2172 3027 Sňatek Noemových synů Sema, 
Jafetha a Chama 
 

Noemovým synům bylo 
30 let 

2207 2992 
 

Smrt Lámecha ve věku 753 let 
Patriarchální posvěcení Noema ve 
věku 565 let 
 

 

2242 2957 Potopa světa. 
Zničení Adamova prvního chrámu. 

Noemovi bylo 600 let 
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2244 2955 Narození Sémova syna Arfaxáda 

 
Semovi byly 102 roky 

2256 2943 
 

Mathusalem byl po potopě  světa 
přenesen zpět na zem a zde zemřel ve 
věku 969 let 
 

Mathusalem přežil 
potopu světa 
o necelých 15 let 

2379 2820 Narození Arfaxádova syna Saleho 
 

Arfaxádovi bylo 135 let. 

2509 2690 Narození Saleho syna Hebera 
 

Salemu bylo 130 let. 

2592 2607 Smrt Noema ve věku 950 let. 
Patriarchální posvěcení Sema ve věku 
450 let. 
 

 

2643 2556 Narození Heberova syna Falega Heberovi byla 134 léta 
 

2644 2555 Smrt Sema ve věku 502 let. 
Patriarchální posvěcení Arfaxáda ve 
věku 400 let. 
 

 

2682 2517 Smrt Arfaxáda ve věku 438 let. 
Patriarchální posvěcení Saleho ve věku 
303 let. 
 

 

2773 2426 Narození Falegova syna Reúa Falegovi bylo 130 let 
 

2812 2387  Smrt Saleho ve věku 433 let. 
Patriarchální posvěcení Hebera ve 
věku 303 let. 
 

 

2842 2357 Rozhodnutí vybudovat město a věž. 
Založení města Babylón. 
 

 

2847 2352 Začátek stavby babylónské věže. 
 

 

2882 2317 Rozdělení lidských ras a zmatení 
jazyků 
 

 

2882-2890 2317-2309 Heber budoval 8 let druhý chrám 
místo chrámu Adamova zničeného 
potopou. 
 

 

2905 2294 Narození Reúova syna Sarúga. Reúovi byla 132 léta. 
 
 

2973 2226 Smrt Hebera ve věku 464 let. 
Patriarchální posvěcení Falega ve věku 
330 let. 
 

457 let? 
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2976 2223 Narození Jóba v Chaldejském Uru. 
Jóbovým otcem byl Jektán, syn 
Heberův, 
a jeho bratrancem byl Reú, prapraděd 
Abrahamův. 
 

Jób byl posvěcen v 9. 
měsíci 
v lůně své matky 
 

3026 2173 Rozdělení a ponoření světadílů. 
Zničení Heberova druhého chrámu. 
Smrt Falega ve věku 383 let. 
Patriarchální posvěcení Reúa ve věku 
253 let. 
Reú odchází na příkaz Boží do 
Chaldejského Uru. 
 

144 let po rozdělení 
lidských ras 
a zmatení jazyků 

3035 2164 Narození Sarúgova syna Náchora. 
 

Sarúgovi bylo 130 let. 
 

3112 2087 Smrt Reúa ve věku 339 let. 
Patriarchální posvěcení Sarúga ve 
věku 207 let. 
 

 

3114 2085 Narození Náchorova syna Thareho. 
 

Náchorovi bylo 79 let. 

3184 2015 Narození Thareho synů Abrama 
(Abrahama), 
Náchora a Hárana. 
 

Tharemu bylo 70 let. 
 
 

3186 2013 Smrt Jóba ve věku 210 let. 
 

Abramovi byly tehdy 2 
roky. 

3235 1964 Smrt Sarúga ve věku 330 let. 
Patriarchální posvěcení Náchora ve 
věku 121 let. 
 

V r. 3142 po stvoření 
světa 
patriarcha Sarúg zemřel 
ve věku 237 let. 

3239 1960 Smrt Náchora ve věku 204 let. 
Patriarchální posvěcení Thareho ve 
věku 125 let. 
 

 

3251 1948 Abram odchází z Chaldejského Uru. 
 

Abramovi bylo tehdy 67 
let. 

3254 
3259 

1945 
1940 
 

Smrt Thareho ve věku 140 let 
v Chárranu. 
Smrt Thareho ve věku 145 let 
v Chárranu. 

Abramovi bylo tehdy 70 
let. 
Abramovi bylo tehdy 75 
let. 
 

3259 1940 Abram odchází z Chárranu. 
 

Abramovi bylo tehdy 75 
let. 

3260 1939 Abram sestupuje do Egypta. 
Začátek devítileté vlády 
Melchisedechovy 
a Mariiny  v Sálemu. 
Melchisedech vybudoval třetí chrám. 

Abramovi bylo tehdy 76 
let. 
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3265 1934 Lot se oženil v Egyptě s hebrejskou 

ženou. 
Narodily se jim 
dívky-dvojčata. 

3267 1932 Abram vystupuje z Egypta. Abramovi bylo tehdy 83 
let. 
 

3269 1930 Boj koalice čtyř východních králů 
proti pěti králům Pentapole. 
Konec devítileté vlády 
Melchisedechovy 
a Mariiny v Sálemu. 
Začátek čtrnáctileté vlády Abramovy 
v Sálemu. 
 

Abramovi bylo tehdy 85 
let. 

3270 1929 Narození Abramova syna Izmaela. Abramovi bylo tehdy 86 
let. 
 

3283 1916 Konec čtrnáctileté vlády Abramovy 
v Sálemu. 
Zjevení nejsv. Trojice v podobě tří 
mužů. 
Zavedení obřízky. 
Zničení Sodomy a Gomory. 
 

Abramovi bylo tehdy 99 
let. 
 

3284 1915 Narození Abrahamova syna Izáka. 
 

Abrahamovi bylo 100 
let. 
Sáře bylo 90 let. 
Izmaelovi bylo 14 let. 
 

3288 1911 Abrahamova smlouva s Abímelechem 
 

Abrahamovi byla 104 
léta. 
 

3290 1909 Obětování Izáka 
 

Abrahamovi bylo 106 let 
a Izákovi 6 let, Sáře 96 
let. 
 

3319 1880 Podle některých zpráv: 
Smrt Thareho ve věku 205 let 
v Chárranu. 
 

Abramovi bylo 135 let. 
 

3321 1878 Smrt Sáry ve věku 127 let. 
 

Abrahamovi bylo 137 
let, 
Izákovi 37 let. 
 

3322 1877 Elíezer se vydává do Chárranu, 
aby přivedl nevěstu pro Izáka 
 

Abrahamovi bylo 138 
let, 
Izákovi 38 let 
 

3324 1875 Izák si bere za manželku Rebeku 
 

Abrahamovi bylo 140 
let, 
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Izákovi 40 let. 
 

3334 1865 Smrt Ketúřina Abrahamovi bylo 150 let 
 

3344 1855 Narození Izákových synů Ezaua a 
Jakuba 

Abrahamovi bylo 160 
let, 
Izákovi bylo 60 let 
 

3359 1840 
 

Smrt Abrahama 
Patriarchální posvěcení Izáka ve věku 
75 let 

Abrahamovi bylo 175 
let, 
Izákovi bylo 75 let, 
Izákovým synům bylo 
15 let 
 

3364 1835 začátek neúrody a hladu v Kenaánu  
3364-3367 1835-1832 Izák v Geraru  
3367-3371 1832-1828 Izák v Egyptě  
3371-3383 1828-1816 Izák králem v Hebronu  
3384 1815 

 
Izák požehnal Jakubovi 
Jakubův odchod do Chárranu 

Izákovi bylo 100 let, 
Izákovým synům bylo 
40 let 
 

3407 1792 Smrt Izmaela Izmaelovi bylo 137 let 
 

3404 
 
3405 
3406 
3407 
3408 
3409 
3410 
3411 
3412 
3413 
3414 
 

1795 
 
1794 
1793 
1792 
1791 
1790 
1789 
1788 
1787 
1786 
1785 
 

Narození Jakubova syna Rúbena (Lea) 
Narození Jakubova syna Dana (Bala) 
Narození Jakubova syna Neftalího 
(Bala) 
Narození Jakubova syna Šimona (Lea) 
Narození Jakubova syna Léviho (Lea) 
Narození Jakubova syna Judy (Lea) 
Narození Jakubova syna Gáda (Zelfa) 
Narození Jakubova syna Ašera (Zelfa) 
Narození Jakubova syna Isachara 
(Lea) 
Narození Jakubova syna Zabulóna 
(Lea) 
Narození Jakubovy dcery Díny (Lea) 
Narození Jakubova syna Josefa 
(Ráchel) 
Všechny tyto děti se narodily 
v Chárranu. 
 

Jakubovi bylo 60 let 
 
Jakubovi bylo 61 let 
Jakubovi bylo 62 let 
Jakubovi bylo 63 let 
Jakubovi bylo 64 let 
Jakubovi bylo 65 let 
Jakubovi bylo 66 let 
Jakubovi bylo 67 let 
Jakubovi bylo 68 let 
Jakubovi bylo 69 let 
Jakubovi bylo 70 let 
 

3424 1775 Jakubův návrat do země Kenaánu. 
 

Jakubovi bylo 80 let. 

3426 1773 Zneuctění Díny a vyplenění Šekemu. 
Narození Benjamína. 
Smrt Ráchel. 
 

Jakubovi bylo 82 let. 
 

3426-3440 1773-1759 Jakub králem v Betlémě.  
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Juda odchází do Adullámu. 
 

3430 
3432 
3435 
3440 
3441 
3442 

1769 
1767 
1764 
1759 
1758 
1757 

Josef byl přiveden do Egypta. 
Josef byl v Egyptě uvězněn. 
Josef byl v Egyptě jmenován 
místokrálem. 
Josefův sňatek s Assenethou 
Narození Josefova syna Manassesa 
Narození Josefova syna Efraima 
 

Josefovi bylo 16 let. 
Josefovi bylo 18 let. 
Josefovi bylo 21 let. 
Josefovi bylo 26 let. 
Josefovi bylo 27 let. 
Josefovi bylo 28 let. 

3436-3442 
3443-3449 
3443 
3444 
3444 
 

 
 
 
 
1755 

7 let hojnosti 
7 let hladu 
1. cesta Josefových bratrů do Egypta 
2. cesta Josefových bratrů do Egypta 
3. cesta Josefových bratrů do Egypta 
i jeho otce Jakuba s celým jeho domem 
 
Podle některých zpráv Jakubovi bylo 
v době příchodu do Egypta již 120 let, 
takže by se tak stalo až v r. 3464. 
Josefovi by bylo 50 let. 
 

 
 
Josefovi bylo 29 let. 
Josefovi bylo 30 let. 
 
Jakubovi bylo 100 let. 

3443 1756 Sňatek Judy a Támary. 
Narození Perese a Zeracha. 
 

 

3461 1738 Smrt Jakuba ve věku 117 let. 
 
Podle některých zpráv Jakub zemřel 
až ve věku 147 let, 
to by znamenalo až v r. 3491. 
 

Josefovi bylo 47 let. 

3464 1735 Smrt Izáka ve věku 180 let. 
 
Podle některých zpráv Izák zemřel 
již ve věku 120 let v r. 3404. 
 

Jakubovi bylo 120 let. 
 

3478-3492  Josef byl po dobu 14 let 
místokrálem v Kenaánu 
až do svých 78 let 
 

17 let po Jakubově smrti 
Josefovi bylo 64 let 
 

3526 1673 Smrt Josefa ve věku ve věku 112 let. 
 

 

3526-3650 1673-1549 124 let doby prorockých pastýřů 
Izraele v Egyptě 
 

 

3610 1589 narození Mojžíše 
 

 

3690 1509 Mojžíšovi bylo 80 let, 
když Izraelity vyvedl z Egypta 
 

Vládl faraón 
Thutmose II. (1510-
1490)?? 
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3730 1469 Smrt Mojžíše ve věku 120 let 

 
 

  Řím 
a) raná republika 753 – 150 př. Kr. 
b) pozdní republika 150 – 27 př. 

Kr. 
c) rané císařství 27 př. Kr. – 235 

po Kr. 
d) pozdní císařství 235-500 po Kr. 

 

4747 452 Artaxerxův dekret – o obnově 
Jeruzaléma, 
třetí dekret od konce 70 let zajetí 
po dekretu Kýrově a Dariově (Ezd 1,1-
4;  6,1-12). 
Počítáno 69 týdnů čili 483 let končí 
toto období 
na podzim roku 27, kdy byl Ježíš 
pokřtěn od Jana 
a byl pomazán Duchem svatým a mocí 
(Sk 10,38). 
 

Srov. Da 9,25; 
Ezd 6,14; 7,11-26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

5115 84 Narození sv. Jáchyma ve městě Seforis 
 

23. dubna 

5137 62 Narození sv. Anny ve městě Seforis 
 

9. srpna 

5161 38 Sv. Anna (24) se provdala za sv. 
Jáchyma (46) 
 

 

Po stvoření 
světa 

Po Kristu Událost Poznámka 
 

5199 0 Rok 0 křesťanského letopočtu, 
v němž se stalo vtělení 25. března 
a narození Kristovo 25. prosince 
 

 

5200 1 Rok 1 křesťanského letopočtu 
začal 1. lednem roku 5200 po stvoření 
světa 

 

 
 

Podle hebrejského počítání nový den začíná po západu slunce (1M 1,5) 
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a dělí se na 24 hodin a 1.080 cheleků. 
Náš občanský den začíná o půlnoci, má 24 hodin a trvá do další půlnoci. 

 
Světlá část dne trvá od východu jitřenky do východu hvězd (Neh 4,15). Má 12 hodin (srov. Da 
4,16). 
Den (světlá část celého dne) se dělil na tři části: jitro (od východu jitřenky až do poledne), 
poledne a večer (od poledne až do východu hvězd). 
 
Noc (tmavá část celého dne) se dělila na 3 hlídky (srov. Sd 7,19; 1S 11,11): 
první (roš ašmurot = počáteční hlídka, asi od 18. do 22. hodiny); 
druhá (ašmora hatichona = prostřední hlídka, asi od 22. do 2. hodiny) 
a třetí (ašmora haboker = jitřní hlídka, asi od 2. do 6. hodiny ranní). 
Později se noc dělila podle římského vzoru na 4 hlídky. 
 
Výraz mezi dvěma večery (srov. 3M 23,5: V měsíci prvním čtrnáctého toho měsíce mezi dvěma 
večery je hod beránka Páně) znamená, že jde o střední dobu mezi polednem a západem slunce, 
kdy se přinášela v chrámě večerní oběť, tj. devátá hodina (přibližně naše 15. hodina), 
anebo jde o dobu mezi západem slunce a východem hvězd. 
 
Tři dny a tři noci (Mt 12,40) se počítají takto: pátek (poslední část dne), sobota (24 hodin) a 
neděle (první část dne). Den o 24 hodinách zahrnuje den a noc (nychthemeron). Proto třetího 
dne neboli po třech dnech znamená totéž: Kristus byl v pátek ukřižován, v sobotu ležel v hrobě 
a v neděli vstal. Načaté časové úseky se na Východě počítaly jako celek. 
 
Záhadné letopočty hebrejských králů (judských i izraelských) 
Vymezení vlády jednoho krále bývá často v rozporu se zprávou o jiném králi a délce jeho vlády. 
Např. 2Kr 3,1 ve srov. s 1,17; anebo 8,25 ve srovnání s 9,29. 
Jde o to, že někteří počítali rok nástupu na trůn za plný první rok své vlády, 
někteří opomíjeli rok nástupu na trůn a za první rok své vlády označovali až rok následující. 
Někteří králové panovali i několik let se svými otci, pak několik let sami 
a nakonec ještě několik let se svými syny. Takový zvyk panoval i v okolních zemích. 
Proto se vlády jednotlivých králů někdy překrývají. 
Viz Edwin R. Thiele: Záhadné letopočty hebrejských králů. 
 
Jak se měřil čas u židů? Srov. 2Kr20,1-11 a Iz 38,1-8. 
Zmíněné stupně snad byly nekrytým schodištěm, které vedlo zdola podél západní zdi na 
plochou střechu. Při východu slunce bylo ve stínu paláce. V poledne paprsky ozářily horní 
stupně a s přibývajícím časem, čím více se schodiště osvětlovalo, tím stínu ubývalo, a proto 
bylo toto schodiště jakýmsi stínoměrem. Podle jiných bádání šlo o jakýsi hranol – stínoměr, 
který vrhal stín na kruhové schodiště. Tyto stupně jsou pravděpodobně totožné s časovým 
dělením Babylóňanů, kteří den dělili na 12 kašbu, kašbu na 6 stupňů, čímž dostali 72 šuššu. 
Židé znali sluneční hodiny již od časů krále Achaza, tj. zhruba od 8. stol. př. Kr. Lidský život 
se počítal na 70 až 80 let (srov. Ž 90,10), ideální délka se počítala do 120 let. Prozkoumáme-li 
poměr mezi 120 a 72 a dostaneme po vydělení obou čísel 24 poměr 5:3, pak mezi 10 stupni je 
9 rozpětí, což v poměru 5:3 znamenalo 15 let lidského věku. 
 
Hodina se dělí na 1.080 cheleků (1 chelek = 3,333 vteřiny, 1 minuta má 18 cheleků). 
Jestliže se rok dělil na tři části (360 x 3 = 1.080), podobně jako den, (srov. Ez 4,6), 
pak se musela takto rozdělit i hodina. 
Roky se dělily na léta obyčejná (353, 354 nebo 355 dní) a léta přestupná (383, 384 a 385 dní). 
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Rozdělení ročního cyklu: 

Podzim Zima Jaro Léto 
Září Prosinec Březen Červen 
18. 

hodina 
24. 

hodina 
6. 

hodina 
12. 

hodina 
Večer Půlnoc Ráno Poledne 

 
 

Rozdělení hodiny na 1.080 cheleků (pl. chalakim) je židovskou zvláštností. 
Jeden chelek se ještě dělí na 76 ragaím, sg. rega, takže 1 rega = 0,0438596 vteřiny. 
Je to kratičký, téměř nepostřehnutelný okamžik (srov. Ž 30,6). 
Je otázka, k čemu sloužila tak nepatrná jednotka a zda ji bylo možné nějak změřit! 
 
Lunace trvá 29 dní po 12 hodinách a 876 chelecích. Čtvrtinou fáze měsíce je týden. 
Dny v týdnu byly označovány řadovými číslovkami jako první den, druhý den atd., 
zvláštní název měla sobota. Pátku se říkalo den přípravy (srov. Mk 15,42). 
V řecko-římském světě dostaly dny týdny názvy podle Slunce (neděle), Měsíce (pondělí) 
a pěti pouhým okem viditelných planet: Merkur, Venuše, Mars, Jupiter a Saturn. 
 
Z původních názvů měsíců se zachovaly u židů pouze čtyři: 
etaním (1Kr 8,2), bul (1Kr 6,38), ábíb (2M 34,18) a zív (1Kr 6,1). 
Současné názvy měsíců si židé přinesli z babylónského zajetí: 
tišri, chešvan, ijar, sivan, tamuz a áv, 
nísan (Neh 2,1), elúl (Neh 6,15), kislev (Neh 1,1), tebet (Est 2,16), šebat (Za 1,7) a adar (Est 
3,7). 
Babylónské názvy měsíců: 
nisanu = niísan; aiaru = ijjar 
simanu = sivan; duzu = tammuz 
abu = ab; ululu = elul, pak i ululu II jako přestupný měsíc 
tašritu = tišri; arachsanna = marchešvan, chešvan 
kislimu = kislev; tebetu = tebet 
šabatu = šebat; addaru = adar, pak i addaru II jako přestupný měsíc 
 
Židé rozlišují tyto bohoslužebné časy: 
ma´ariv - večerní modlitba (2M 28,11 Jakub, od východu hvězd do půlnoci) 
šacharit - ranní modlitba (srov. korban hašachar čili ranní oběť, 1M 19,27 Abraham, 
trvá od východu slunce do 10./12. h.) 
minchá - odpolední modlitba (1M 24,63 Izák) 
K tomu ještě musaf - přídavná oběť (šabat, novoměsíc, sukot, pešach, šavuot), která se koná 
hned po ranní modlitbě. V Den smíření ještě ne´íla, která se konala před uzamčením chrámu 
jako poslední večerní modlitba. 
 
Od Abrahama, Izáka a Jákoba pochází ranní, odpolední a večerní modlitba (šacharit, mincha a 
maariv). 
O svátečních dnech přídavná modlitba musaf, která pochází od Josefa: 
jméno Josef (jod, vav, samach, pe) souvisí se slovem přidal (jod, samach, pe), tzn. přidat další 
dítě; 
avšak asaf = odňal (alef, samach, pe), tzn. sejmout hanbu za neplodnost. 
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Římské martyrologium na den 25. prosince ve svátek Narození Páně (Nativitas Domini nostri 
Jesu Christi secundum carnem) po celá staletí uvádí tento text: 
Anno a creatione mundi, quando in principio Deus creavit caelum et terram, 
quinquies millesimo centesimo nonagesimo nono; 
a diluvio autem, anno bis millesimo nongentesimo quinquagesimo septimo; 
a nativitate Abrahae, anno bis millesimo quintodecimo; 
a Moyse et egressu populi Israël de Aegypto, anno millesimo quingentesimo decimo; 
ab unctione David in regem, anno millesimo trigesimo secundo; 
Hebdomada sexagesima quinta, juxta Danielis prophetiam; 
Olympiade centesima nonagesima quarta; 
ab urbe Roma condita, anno septingentesimo quinquagesimo secundo; 
anno imperii Octaviani Augusti quadragesimo secundo, toto Orbe in pace composito, 
sexta mundi aetate, Jesus Christus, aeternus Deus aeternique Patris Filius, 
mundum volens adventu suo piissimo consecrare, de Spiritu Sancto conceptus, 
novemque post concepitonem decursis mensibus, 
in Bethlehem Judae nascitur ex Maria Virgine factus homo. 
(V roce 5199 po stvoření světa, kdy Bůh na počátku stvořil nebe a zemi; 
v roce 2957 po potopě světa; 
v roce 2015 po narození Abrahama; 
v roce 1510 po Mojžíšovi a vyjití lidu Izraele z Egypta; 
v roce 1032 po pomazání Davida na krále; 
v 65. týdnu podle proroctví Danielova; 
ve 194. olympiádě; 
v roce 752 po založení Říma; 
ve 42. roce vlády Oktaviána Augusta, když trval na celé zemi mír, 
v 6. věku světa, Ježíš Kristus, věčný Bůh a Syn věčného Otce, 
chtěje svět svým milostiplným příchodem posvětit, byl počat z Ducha svatého 
a devátého měsíce po svém početí 
se narodil v judském Betlémě z Panny Marie a stal se člověkem.) 
 
 
 
Je zajímavé porovnat, jak tento text byl změněn v novém (to znamená modernistickém) vydání 
téhož Římského martyrologia v r. 2001, jehož II. vydání (editio altera) následovalo v r. 2004: 
Innumeris transactis saeculis a creatione mundi, 
quando in principio Deus creavit caelum et terram 
et hominem formavit ad imaginem suam; 
permultis etiam saeculis, ex quo post diluvium Altissimus in nubibus arcum posuerat, 
signum foederis et pacis; 
a migratione Abrahae, patris nostri in fide, de Ur Chaldaeorum saeculo vigesimo primo; 
ab egressu populi Israël de Aegypto, Moyse duce, saeculo decimo tertio; 
ab unctione David in regem, anno circiter millesimo; 
hebdomada sexagesima quinta, juxta Danielis prophetiam; 
Olympiade centesima nonagesima quarta; 
ab Urbe condita anno septingentesimo quinquagesimo secundo; 
anno imperii Caesaris Octaviani Augusti quadragesimo secundo, toto Orbe in pace 
composito, 
sexta mundi aetate, 
Jesus Christus, aeternus Deus aeternique Patris Filius, 
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mundum volens adventu suo piissimo consecrare, de Spiritu Sancto conceptus, 
novemque post concepitonem decursis mensibus,   
in Bethlehem Judae nascitur ex Maria Virgine factus homo. 
(Miliardy let uplynuly od stvoření světa, 
kdy Bůh na počátku stvořil nebe a zemi; 
a milióny let od té doby, co utvořil člověka ke svému obrazu (podle své podoby); 
a celá tisíciletí od té doby, kdy po potopě světa Nejvyšší položil duhu na oblak 
jako znamení smlouvy a pokoje, 
jednadvacet století od odchodu Abrahama, naše otce ve víře, z Kaldejského Uru; 
třináct století od vyjití lidu Izraele z Egypta pod Mojžíšovým vedením; 
asi tisíc let od pomazání Davida na krále; 
v 65. týdnu podle proroctví Danielova; 
ve 194. olympiádě; 
v roce 752 po založení Města (Říma); 
ve 42. roce vlády císaře Oktaviána Augusta, když trval na celé zemi mír, 
v 6. věku světa, před dvěma tisíci lety Ježíš Kristus, věčný Bůh a Syn věčného Otce, 
chtěje svět svým milostiplným příchodem posvětit, byl počat z Ducha svatého 
a devátého měsíce po svém početí 
se narodil v judském Betlémě z Panny Marie a stal se člověkem.) 
 
Podobně je tomu na Východě, kdy v byzantském obřadu začne 1. září 2010 nový rok 7519 od 
stvoření světa (apo kataboles kosmú, ab origine mundi). Počítá se od r. 5509 př. Kr., kdy byl 
stvořen svět podle počítání Septuaginty. Tento letopočet se používal v letech 691 – 1728 
všeobecně. Původně začínal podzimní rovnodenností, ale v r. 462 byl začátek přeložen na 1. 
září, což byla doba začátku sklizně a vybírání daní, což potvrdil císař Justinián I. v r. 437 a 
zavedl všeobecně.   Začátky biblického počítání času najdeme u sv. Theofila, 6. biskupa 
antiochijského po apoštolech (116-181), v jeho díle Autolykovi, a také u Julia Afrikána (200-
245) v jeho pěti knihách Chronologie. Oba vycházeli ze Septuaginty. Důležitými časovými 
údaji byl rok celosvětové potopy za dnů Noemových a rok vyjití Izraelitů z Egypta. Ještě před 
narozením Kristovým je zaznamenána éra alexandrijská (začátek v r. 5502 př. Kr., nový rok 
připadal na 25. března), která se lišila od éry antiochijské (začátek v r. 5492 př. Kr.) i od éry 
byzantské (začátek v r. 5509 př. Kr.), ale tento rozdíl činí jenom několik let. Sv. Jan Zlatoústý 
píše, že Kristus pro nás otevřel ráj, který byl 5 tisíc pro nás zavřený.275 Sv. Izák Syrský napsal, 
že 5500 let před Kristem Adam a s ním celý lidský rod opustil Boha.276 Sv. Augustin počítá ve 
svém díle O obci Boží (12,10) celkem 6 tisíc let existence lidstva a říká, že je třeba dát přednost 
biblickému počítání před pohanským. Sv. Hippolyt Římský pak udává 2242 let od Adama 
k potopě, k Abrahamovi 1141 let, k vyjití z Egypta 430 let, k Jozuovi 41 let, k Ezechiášovi 864 
let, k Joziášovi 114 let, k Ezdrášovi 107 let a k narození Kristovu ve 42. roce vlády císaře 
Augusta 563 let, celkem 5502 léta.277 Trullanská synoda, svolaná od císaře Justiniána II. a 
slavená v r. 692, která měla být dodatkem k V. a VI. koncilu (z let 553 a 681), uvádí rok svého 
zasedání 6190 od stvoření světa. 
 
Indikce jsou cyklem 15 let, který začal v r. 312 po Kr. za císaře Konstantina Velikého, kdy se 
21. května zjevilo na nebi znamení sv. Kříže. Rok indikcí začíná v Konstantinopoli dne 1. září 
a v Římě dne 24. září. Například 1. září 2005 začíná rok 7.514 od stvoření světa, který skončí 
31. srpna roku 2006. Do narození Ježíše Krista 5.509 let a po narození Ježíše Krista 2005 dává 

275 Homílie o kříži a zloději 1,2 
276 19. homílie v ruském vydání na str. 85; v anglickém vydání 29. homílie na str. 143 
277 Viz Ogg, George: Hippolytus and the Introduction of the Christian Era. 
In: Vigiliae Christianae, vol. 16, no. 1, pp. 4-6 (March 1962) 
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letopočet 7.514. Byzantskou chronologii například zachytil ve své kronice pod názvem Eklogé 
chronografias (Výtah z kronik) byzantský kronikář Georgios Synkellos (+ 810/811). Jeho 
kronika zahrnuje dobu od stvoření světa do začátku vlády císaře Diokleciána v r. 284. Podle 
Římského martyrologia od stvoření světa do narození Ježíše Krista uplynulo 5.199 let čili rok 
2005 je rokem 7.204 od stvoření světa. Rozdíl mezi východním a západním počítáním činí 310 
let, který se přibližuje 312 letům po narození Ježíše Krista, které uplynuly do zavedení indikcí. 
Je tedy možné, že tento počet let byl na Východě omylem přičten k počtu let, které uplynuly od 
stvoření světa do narození Ježíše Krista. Začátek indikcí je tedy prvním dnem církevního 
nového roku na Východě. Slovo indikce vlastně znamená uvalení daně, protože se v den začaly 
vybírat daně, původně jen v Egyptě. Podle starobylé tradice Kristus začal své veřejné působení 
1. září (L 4,16-22) a rovněž Izraelité vstoupili do Zaslíbené země v tento den. (V r. 2005 uplynou 
1.142 roky od příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu v r. 863.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přehled veršů: 
 
1 31 
2 25 
3 24 
4 26 
5 32  

6 22 
7 24 
8 22 
9 29  
10 32 
11 32  
12 20 
13 18 
14 24 
15 21 
16 16 
17 27 
18 33 
19 38 
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20 18 
21 34 
22 24 
23 20 
24 67 
25 34 
26 35 
27 46 
28 22 
29 35 
30 43 
31 55 
32 32 
33 20 
34 31 
35 29 

36 43 
37 36 
38 30 
39 23 
40 23 
41 57 
42 38 
43 34 
44 34 
45 28 
46 34 
47 31 
48 22 
49 33 
50 25 
Celkem 1532 veršů 
 
Zkratky: 
H hebrejská verze 
M masoretská verze (textus masoreticus sec. Kittel 1905/06) 
O´ Septuaginta 
V  Vulgáta 
K  Koiné sec. Nestle 1901 
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