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DLOUHÝ ŽIVOT A SMRT (GN 5,1–32) 

Moc hříchu a moc Boží 
 

V dnešním kázání se podíváme na tři věci, které k nám promlouvají z 

tohoto rodokmenu – jednak si všimneme toho, že to je Bůh, kdo dává 

život. Dále uvidíme, že Bůh určuje život člověka, naplňuje ho a dává mu 

smysl a nakonec uvidíme, že Bůh život také ukončuje. 
 

Text Písma – Genesis 5,1–32 ČEP: 
1Toto je výčet rodopisu Adamova: V den, kdy Bůh stvořil člověka, učinil jej k podobě Boží. 

2Jako muže a ženu je stvořil, požehnal jim a v den, kdy je stvořil, dal jim jméno Adam (to je 
Člověk). 3Ve věku sto třiceti let zplodil Adam syna ke své podobě, podle svého obrazu, a dal 

mu jméno Šét. 4Po zplození Šéta žil Adam ještě osm set let a zplodil syny a dcery. 5Všech 
dnů Adamova života bylo devět set třicet let, a umřel. 6Ve věku sto pěti let zplodil Šét Enóše. 
7Po zplození Enóše žil Šét osm set sedm let a zplodil syny a dcery. 8Všech dnů Šétových bylo 
devět set dvanáct let, a umřel. 9Ve věku devadesáti let zplodil Enóš Kénana. 10Po zplození 
Kénana žil Enóš osm set patnáct let a zplodil syny a dcery. 11Všech dnů Enóšových bylo 

devět set pět let, a umřel. 12Ve věku sedmdesáti let zplodil Kénan Mahalalela. 13Po zplození 
Mahalalela žil Kénan osm set čtyřicet let a zplodil syny a dcery. 14Všech dnů Kénanových 
bylo devět set deset let, a umřel. 15Ve věku šedesáti pěti let zplodil Mahalalel Jereda. 16Po 

zplození Jereda žil Mahalalel osm set třicet let a zplodil syny a dcery. 17Všech dnů 
Mahalalelových bylo osm set devadesát pět let, a umřel. 18Ve věku sto šedesáti dvou let 

zplodil Jered Henocha. 19Po zplození Henocha žil Jered osm set let a zplodil syny a dcery. 
20Všech dnů Jeredových bylo devět set šedesát dvě léta, a umřel. 21Ve věku šedesáti pěti let 

zplodil Henoch Metúšelacha. 22A chodil Henoch s Bohem po zplození Metúšelacha tři sta let 
a zplodil syny a dcery. 23Všech dnů Henochových bylo tři sta šedesát pět let. 24I chodil 

Henoch s Bohem. A nebylo ho, neboť ho Bůh vzal. 25Ve věku sto osmdesáti sedmi let zplodil 
Metúšelach Lámecha. 26Po zplození Lámecha žil Metúšelach sedm set osmdesát dvě léta a 

zplodil syny a dcery. 27Všech dnů Metúšelachových bylo devět set šedesát devět let, a umřel. 
28Ve věku sto osmdesáti dvou let zplodil Lámech syna. 29Dal mu jméno Noe (to je 

Odpočinutí). Řekl: „Ten nám dá potěšení a odpočinutí od naší práce a od námahy našich 
rukou, kterou nám přináší země prokletá Hospodinem.“ 30Po zplození Noeho žil Lámech pět 

set devadesát pět let a zplodil syny a dcery. 31Všech dnů Lámechových bylo sedm set 
sedmdesát sedm let, a umřel. 32Když bylo Noemu pět set let, zplodil Noe Šéma, Cháma a 

Jefeta. 
 

Otázky ke kázání:  

1. Jak Bůh na fyzickém životě ukazuje duchovní principy? 

2. Kde se nejvíce projevuje prázdnota lidského života? 

3. Jak může člověk uniknout strachu ze smrti? 
 

 



 

 

MZDOU HŘÍCHU JE SMRT 

 Proč se lidé snaží vytěsnit smrt ze svého dosahu? 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  

  Ř 6,23; Zj 1,17–18 

I. BŮH DÁVÁ ŽIVOT 

 Proč bychom měli každý den děkovat Bohu za život? 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

Biblické odkazy:  

  Gn 3,20; Gn 4,25; 1S 1,5; Ř 5,12; Mt 1,20–23;  
 

II. BŮH NAPLŇUJE ŽIVOT 

 Proč lidský život může naplnit jenom Bůh? 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

  Gn 6,5; Gn 47,9; Ž 90,10.12; Jb 8,9; Ž 144,4; Jk 4,14; Gn 25,8; Gn 35,29; 1Pa 23,1; 2Pa 

24,15; Jb 42,17; Kaz 1,8 



 

 

III. BŮH UKONČUJE ŽIVOT 

 Proč bychom neměli mluvit o předčasné smrti? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  

  Ž 51,7; 1K 15,26; Ž 23,4; Ř 8,35nn; 1K 15,55; Žd 2,14–15; Žd 11,6 
 

  

 

 
   ANOA, BYDLA, CVOK, DENDROLIT, 

DIVISION, HANBA, HÁVY, 

HEMOGLOBIN, HEROIN, HRUBOST, 

CHORVATŠTINA, IDOL, IRMA, JUTA, 

KRÁTERY, KRYTY, KVARTÁL, LASA, 

LSTI, MENU, MIKROSKOPY, OKNA, 

OKUS, PCHÁČ, PIÓN, 

RADIOLOKÁTOR, RADY, RAKIJA, 

RYCHLE, SNOB, SRNY, STOJANY, 

STRAŠÁK, SVÁTÁ, ŠPIONI, URNA, 

VRTAT, ZÁKUP, ZASNOUBENÍ, ŽIAR 

Osmisměrka 

Tajenka 1K 15,54 

 

_________________________ 
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ: 
Středa 1830 Biblické studium on-line. 

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

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

Neděle  930 Shromáždění v divadle Kámen.  

 

 

 

 
 

Závěrečná píseň: Půjdeš-li pouští 

Půjdeš-li pouští, tvou stopu neztratím.   

Půjdeš-li vodou, nestrhne tě proud.   

Půjdeš-li ohněm, plamen tě nespálí,    

svítím ti na cestu, půjdeš-li tmou.  

:Ať jsi kdekoli, kdekoli, kdekoli, já  jsem s tebou.   

Ať jdeš kamkoli, kamkoli, kamkoli, já jsem s tebou. 

 

 

 

 

 

 

 

Nyní toto praví Hospodin, tvůj stvořitel, Jákobe, tvůrce tvůj, Izraeli: „Neboj se, 

já jsem tě vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj. Půjdeš-li přes vody, 

já budu s tebou, půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud, půjdeš-li ohněm, 

nespálíš se, plamen tě nepopálí. Neboť já Hospodin jsem tvůj Bůh, Svatý 

Izraele, tvůj spasitel. Jako výkupné jsem dal za tebe Egypt, Kúš a Sebu dal 

jsem místo tebe. Protože jsi v očích mých tak drahý, vzácný, protože jsem si tě 

zamiloval, dám za tebe mnohé lidi a národy za tvůj život. 

Izajáš 43,1–4    


