Kapitola 8

Kde vzal Kain manelku?
Jestlie sòatek mezi pøíbuznými je nepøípustný, kde vzal
Kain manelku? Byli na zemi jetì jiní lidé? Kdo il v zemi
Nod? Má to nìjaký význam pro evangelium?

N

eznáme ani její jméno, ale mluvilo se o ní pøi Scopesovì procesu, je
o ní øeè ve høe a filmu Inherit the Wind 1 a v knize a filmu Contact,2
hovoøilo se o ní po celém svìtì, moná víc ne o jakékoli jiné manelce.
Skeptikové argumentovali Kainovou enou ve snaze zdiskreditovat knihu Genesis jako historický záznam. Je smutné, e vìtina køesanù jim nedovedla dát náleitou odpovìï. Svìt je proto pøesvìdèen, e køesané nedokáí
obhájit autoritu Písma ani svou víru.
Napøíklad, pøi historickém Scopesovì pøípadu v Tenessee r. 1925, státní
alobce William Jennings Bryan, který hájil køesanskou víru, nedokázal
odpovìdìt na otázku po Kainovì manelce, poloenou vyslovenì protikøesanským právníkem organizace ACLU 3 Clarencem Darowem.4
Proces tehdy sledoval tisk celého svìta a to, co napsal, ovlivòuje køesanství a dodnes - køesané prý nejsou schopni obhájit pravdivost biblických
zápisù. Odtud je jen nepatrný krùèek ke tvrzení, e biblické záznamy jsou
neobhájitelné!
Atheista Carl Sagan se vytasil se stejnou otázkou ve své knize Contact,5
(v New York Times figurovala na seznamu nejètenìjích knih), pouili ji i
autoøi stejnojmenného filmu natoèeného podle této knihy.
V knize smylená postava Ellie neumí vysvìtlit problém Kainovy eny a
dalí otázky, kladené faráøovou enou, která vede debatní skupinu.6
Sagan chytøe pouil otázky, které lidé èasto kladou, napø. Kdo byla
Kainova ena? a jiné, namíøené proti køesanùm ve snaze dokázat, e
Bibli nelze obhájit.

130

Kapitola 8

koda, e vìtina køesanù by patrnì ani dnes neumìla odpovìdìt, aèkoli odpovìdi existují. Protoe vak vìtina církví zanedbává apologetiku,7 zejména ve vztahu ke knize Genesis, vìtina køesanù v církvi není pøipravena
dát odpovìï kadému, kdo by vás vyslýchal o nadìji, kterou máte (1 Petrova 3,15).
Proè je to dùleité?
Mnozí skeptikové tvrdili, e aby Kain
mohl mít enu, musely na zemi ít jetì
jiné rasy lidí, kteøí nebyli z potomstva
Adama a Evy. Pro spoustu lidí je tato
otázka kamenem úrazu, pro který nedokáí pøijmout biblický pøíbìh stvoøení a
Evu s Adamem jako jediný rodièovský
pár na poèátku lidstva - pøíbìh, se kterým stojí a padá mnohé z uèení Starého
i Nového zákona.
Obhájci evangelia musejí umìt ukázat, e vechny lidské bytosti jsou potomky jediného mue a jediné eny (Adama
a Evy), protoe pouze potomci Adama a Kainova manelka? Otázka, na kterou
mnoho køesanù neumí odpovìdìt.
Evy mohou být spaseni. Vìøící tedy musejí umìt vysvìtlit Kainovu manelku a
dokázat, e i ona byla potomkem Adama a Evy. (Související oddíl Bible je
v Genesis 4,1-5,5.)
Ne na tuto otázku odpovíme, ukame si nejdøíve, jak dùleitá je pro
význam evangelia.
První èlovìk
Skrze jednoho èlovìka toti veel do svìta høích a skrze høích
smrt; a tak smrt zasáhla vechny, protoe vichni zhøeili (Øím 5,12).
V 1 Kor. 15,45 èteme, e Adam byl prvním èlovìkem. Bùh nezaèal tím,
e by stvoøil celou skupinu lidí.
Bible jednoznaènì øíká, e pouze Adamovi potomci mohou být spaseni.
Øímanùm 5 uèí, e høeíme proto, e zhøeil Adam. Odsouzení k smrti, kterého se Adamovi dostalo za jeho vzpouru, zdìdili i vichni jeho potomci.
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Protoe Adam byl hlavou lidského pokolení, kdy padl, padli jsem s ním
i my vichni, kteøí jsme byli v jeho lùnì. Tak jsme vichni oddìleni od Boha.
Koneèným dùsledkem høíchu je vìèné oddìlení toho, co je høíné, od svatého Boha. Dobrou zprávou naproti tomu je, e existuje cesta, jak se k Bohu
mùeme vrátit!
Protoe èlovìk pøinesl na svìt høích a smrt, vichni Adamovi potomci
potøebují Èlovìka bez høíchu, který za nì zaplatí pokutu za høích a odpyká
trest smrti. Bible vak uèí, e vichni zhøeili (Øím 3,23). Jak z toho?
Poslední Adam
Bùh nabídl øeení - zpùsob, jak èlovìka vysvobodit z jeho bídného postavení. Pavel vysvìtluje v 1 Korintským 15, e Bùh dal jiného Adama! Boí Syn
vzal na sebe lidskou pøirozenost, a tím, v kombinaci se svou boskou pøirozeností, se stal dokonalým bohoèlovìkem, Jeíem Kristem. Ve svém lidství je
potomkem Adamovým (po linii Noe - Abraham - David), a tím se stal naím
pøíbuzným! Nazývá se posledním Adamem (1 Kor 15,45), protoe zaujal
místo prvního Adama. Stal se hlavou nového lidského rodu, a protoe je bez
høíchu, mohl zaplatit pokutu za høích:
A jako vela do svìta smrt skrze èlovìka, tak i zmrtvýchvstání:
jako v Adamovi vichni umírají, tak v Kristu vichni dojdou ivota
(1 Kor 15,21-22).8
Kristus strpìl smrt (pokutu za høích) na køíi, kdy prolil svou krev
(bez vylití krve není odputìní høíchu, id 9,22), take ti, kdo litují své
vzpoury a spolehnou se na jeho zástupnou obì, mohou být smíøeni s Bohem.
Protoe Bible oznaèuje vechny lidské bytosti jako høíníky, kromì bohoèlovìka Jeíe, a vichni jsme navzájem pøíbuzní (On stvoøil z jednoho
èlovìka vechno lidstvo, aby pøebývalo na povrchu zemì - Sk 17,26), dává
evangelium smysl pouze tehdy, jestlie vichni ijící lidé a vichni, kteøí kdy
ili, jsou potomky prvního èlovìka Adama.9 Kdyby to tak nebylo, nedalo by
se evangelium vysvìtlit ani obhájit.
Dopis idùm podtrhuje, jak Jeí na sebe vzal pøirozenost èlovìka, aby
zachránil lidstvo (id. 2,11-18).
Pouze potomci prvního Adama mohou tedy být spaseni.
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Vichni jsme pøíbuzní
Na poèátku byl tedy jediný èlovìk - stvoøený z prachu zemì (Genesis
2,7). To znamená, e i Kainova manelka byla jeho potomkem. Nemohla
patøit k ádné jiné lidské rase, ádná jiná toti neexistovala.
První ena
V Genesis 3,20 èteme: Èlovìk svou enu pojmenoval Eva (to je iva),
protoe se stala matkou vech ivých. 10 Jinými slovy, vichni lidé jsou potomky Adama a Evy - Eva byla první enou.
Evy byla stvoøena z Adamova ebra (nebo boku) (Gen 2,21-24) - byla to
jedineèná událost. Jeí (Mat 19,4-6) a Pavel (Ef 5,31) staví na této historické
a jedineèné události instituci monogamního manelství.
V Genesis 2,20 také èteme, e kdy Adam pohlédl na vechna zvíøata,
nemohl najít nikoho sobì podobného - ádné z nich nebylo jeho druhu.
Z toho veho vyplývá, e na poèátku lidského rodu existovala jediná
ena, Adamova manelka. Nikdy neexistovaly nìjaké eny, které by nebyly
Evinými potomky.
Kdyby køesané nedokázali obhájit, e vechny lidské bytosti (vèetnì
Kainovy eny) pocházejí z prvotních rodièù Adama a Evy, jak by mohli pochopit a vysvìtlit evangelium? Jak by ospravedlnili vysílání misionáøù ke
vem kmenùm a národùm? Odpovìï na otázku po Kainovì enì dát prostì
musíme, jestli vùbec chceme obhájit evangelium a vechno uèení s ním související.
Kainovi bratøi a sestry
Kain byl prvním dítìtem Adama a Evy zaznamenaným v Bibli (Gen 4,1).
Spolu se svými bratry Ábelem (Gen 4,2) a étem (Gen 4,25) patøil k první
generaci dìtí, které se na zemi narodily.
Pøestoe pouze tito tøi mutí potomci jsou uvedeni jménem, Adam s Evou
mìli i jiné dìti. V Genesis 5,4 je souhrnné prohláení o ivotì Adama a Evy:
Po zplození éta il Adam jetì osm set let a zplodil syny a dcery. Neøíká se
tu, kdy se narodili. Bìhem tìch 130 let (Gen 5,3) pøed narozením éta jich
mohlo být docela dost.
Adam a Eva vychovali za svùj ivot øadu synù a dcer. Podle idovského
historika Flavia Josefa poèet Adamových dìtí, podle staré tradice, èinil jednatøicet synù a tøiadvacet dcer.11
Bible ádný údaj o poètu dìtí Adama a Evy neuvádí. Vezme-li se vak
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v úvahu jeho dlouhý ivot (Adam il 930 let - Gen 5,5), dá se pøedpokládat, e
jich muselo být mnoho! Nezapomeòme, jaký pøíkaz dostali: Ploïte a mnote
se a naplòte zemi (Gen 1,28).
Manelka
Budeme-li nyní vycházet výluènì z Bible, bez jakýchkoli osobních pøedsudkù a mimobiblických pøedstav, pak na poèátku, dokud existovala pouze
jediná generace, bratøi si museli brát za manelky své sestry, jestli to nemìla
být i generace poslední!
Neøíká se nám, kdy se Kain oenil, neznáme ani jiné podrobnosti o ostatních sourozencích èi dìtech, ale mùeme si být zcela jisti, e sòatky mezi
sourozenci byly na úsvitu lidských dìjin nevyhnutelné.
 Námitky 
Boí zákony
Závìr, e synové a dcery Adama a Evy se enili a vdávali mezi sebou,
mnoho lidí okamitì odmítne s odvoláním na zákon, který zakazuje sourozenecké sòatky. Nìkteøí budou tvrdit, e sòatky mezi pøíbuznými jsou nepøípustné. Faktem je, e pokud si nechcete vzít nikoho pøíbuzného, nemùete
si vzít ádného èlovìka! Manelé jsou navzájem spøíznìni dokonce u pøed
svatbou, protoe vichni jsme potomky Adama a Evy, vichni jsme jedné
krve. Zákon zakazující sòatky mezi blízkými pøíbuznými neexistoval a do
dob Mojíových (Lev. 18-20). Za pøedpokladu, e manelství znamenalo
doivotní partnerství jednoho mue s jednou enou (na základì Gen 1 a 2),
nebylo pøekroèením Boího zákona, jestlie se brali blízcí pøíbuzní (dokonce
sourozenci).
Vzpomeòme si, e Abraham si vzal svou polovièní sestru (Gen 20,12).
Bùh ten svazek poehnal a dal z nìj vzniknout idovskému národu (pøes
Izáka a Jákoba). Teprve asi o 400 let pozdìji dal Bùh Mojíovi zákony, která
takové sòatky zakazovaly.
Biologické deformace
Dnes nejsou sòatky mezi sourozenci (ani polosourozenci) dovoleny, protoe hrozí nepøijatelnì vysoké riziko deformací u dìtí z takových manelství.
Èím uí je vzájemný pøíbuzenský vztah, tím je riziko vyí.
Tyto zákony mají docela dobré genetické dùvody, kterým snadno poro-
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zumíme. Kadý èlovìk má dvì soupravy genù, tvoøených asi 130.000 páry,
které urèují tìlesné i psychické vlastnosti a funkce. Kadý dìdíme polovinu
tìchto genù od otce a polovinu od matky. el, nìkteré geny bývají dnes
pokozeny (v dùsledku høíchu a prokletí), a tato pokození se projevují nejrùznìjími zpùsoby. Nìkteøí lidé si napøíklad nechávají rùst vlasy pøes ui
proto, aby zakryli, e jedno ucho je ponìkud níe ne druhé. Nìkdo zase
nemá nos pøesnì uprostøed oblièeje nebo má trochu nesymetrickou èelist
atd. Pøipusme si, e hlavním dùvodem, proè se navzájem povaujeme za
normální, je nae spoleèná dohoda!
Èím vzdálenìjí je pøíbuzenství mezi partnery, tím je pravdìpodobnìjí,
e kadý má ve svých genech jiné chyby. Dìti, které dìdí jednu soupravu
genù od kadého z rodièù, budou tak mít v kadém páru maximálnì jeden
chybný Gen. Dobrý gen v páru s chybným genem se obvykle projevuje jako
dominantní, take deformace (alespoò ty vánìjí) se neprojeví. Namísto úplnì
zdeformovaných uí, napøíklad, má je èlovìk jen mírnì pokøivené. (Vcelku
ovem lidská rasa postupnì degeneruje, jak se jednotlivé chyby postupnì
kumulují, z generace na generaci.)
Èím jsou si naopak dva lidé pøíbuznìjí, tím je pravdìpodobnìjí, e se
v jejich genech vyskytují stejné chyby, protoe je zdìdili od stejných rodièù.
Dítì z takového spojení mùe zdìdit chybné geny ve stejných dvojicích od
obou rodièù, co vede vìtinou k tìkým defektùm.
Adam a Eva nemìli jetì v sobì genetické chyby. Kdy byli stvoøeni jako
první lidé, byli tìlesnì dokonalí. Vechno, co vylo z Boí ruky, bylo velmi
dobré (Gen 1,31), také jejich geny byly tudí dokonalé - ádné defekty! Ale
kdy na svìt vstoupil høích (kvùli Adamovi, Gen 3,6, Øím. 5,12), Bùh zemi
proklel, take dokonalé stvoøení zaèalo degenerovat, to jest podléhat smrti a
rozkladu (Øím 8,22). V prùbìhu tisíciletí se tak nahromadily nejrùznìjí genetické poruchy ve vech ivých tvorech.
Kain patøil k první generaci dìtí, které se kdy narodily. Stejnì jako jeho
sourozenci zdìdil od Adama a Evy prakticky dokonalé geny, protoe první
genetické deformace byly jen minimální (akumulace kopírovacích chyb se
projeví teprve po øadì generací). V takové situaci se mohli sourozenci brát
s plným Boím souhlasem, bez rizika pokozených dìtí.
Do èasù Mojíových (o pár tisíc let pozdìji) se degenerativní chyby
mohly nahromadit v lidské rase do té míry, e Bùh musel sourozenecké (a
pøíbuzenské) sòatky zakázat (Lev. 18-20).12 Kromì toho byla u na zemi
spousta lidí, take k nim ani nebyl ádný dùvod.
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Hemochromatoza, srpková
anémie, cystická fibróza,
vrozená cukrovka a 3000
dalích dìdièných nemocí.
Mutace se kumulovaly od Adamova pádu, mají na svìdomí mnoho chorob.

Kain a zemì Nód
Nìkteøí vykládají oddíl v Genesis 4,16-17 tak, e Kain odeel do zemì
Nód a tam si nael manelku. Z toho vyvozují, e na zemi musela existovat
jetì jiná lidská rasa, která nepocházela z Adama, a k ní patøila Kainova ena.
Kain odeel od tváøe Hospodinovy a usadil se v zemi Nódu,
východnì od Edenu. I poznal Kain svou enu, ta otìhotnìla a porodila Enocha. Tu se dal do stavby mìsta a nazval to mìsto Enoch,
podle jména svého syna.
Z toho, co u bylo øeèeno, vyplývá jasnì, e vichni lidé, vèetnì Kainovy
eny, jsou potomky Adamovými. Z tohoto oddílu nijak neplyne, e Kain si
nael manelku teprve v Nódu. Kalvín v komentáøi k tomuto místu øíká:
Ze souvislosti mùeme soudit, e Kain, kdy zabil svého bratra, byl u enatý; jinak by se Mojí o jeho svatbì aspoò zmínil. 13
Kain byl enatý u pøedtím, ne uprchl do Nódu. Manelku tam nenael,
nýbr poznal (to je v hebrejtinì opis pro pohlavní styk).14
Objevují se i dalí námitky: Kain tam postavil mìsto, take tam muselo
ít hodnì lidí. Hebrejské slovo pro mìsto ovem zdaleka nemusí znamenat
toté, co pro nás znamená mìsto dnes. Tehdy to znamenalo prostì jen pev-
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né, opevnìné místo nebo jen ohrazené táboøitì.15 Stovka lidí byla u na
takové mìsto a dost. Nicménì, Adamových potomkù mohlo být na zemi
v dobì Ábelovy smrti u docela sluné mnoství (viz níe).
Koho se Kain obával?
Vyskytl se té názor, e na zemi musely být kromì Adamových a Eviných potomkù spousty dalích lidí, jinak by se Kain nemìl dùvod obávat, e
ho nìkdo kvùli bratrovradì zabije.
K tomu za prvé: V dobách, kdy jetì neexistovala obèanská vláda, jejím
úkolem by bylo dopadnout a potrestat vraha (Gen 9,6), pøípadný mstitel Ábelovy smrti mohl být pouze z okruhu jeho nejbliích pøíbuzných. Cizinec by
se tím sotva vzruoval. Ti, koho se Kain obával, nemohli patøit k jiné lidské
rase.
Za druhé, mezi narozením obou bratøí a Ábelovou smrtí uplynula sluná
øádka let. Genesis 4,3 øíká:
Po jisté dobì pøinesl Kain Hospodinu obìtní dar z plodin zemì.
Vimnìme si obratu po jisté dobì. Víme, e ét se Adamovi narodil ve
130 letech (Gen 5,3), a Eva v nìm vidìla náhradu za Ábela (Gen 4,25). Mezi
Kainovým narozením a Ábelovou smrtí klidnì mohlo uplynout 100 let i víc,
mohly tu být u dìti jejich dalích sourozencù, ba i vnuci a pravnuci. V dobì
Ábelovy smrti mohlo být Adamových potomkù pìkných pár desítek v nìkolika generacích.
Kde se vzala technika?
K tomu, e Kain odeel do Nódu a postavil tam mìsto, mají nìkteøí za nezbytný pøedpoklad jistou rozvinutou stavební techniku,
která tam musela být u pøedem vyvinuta jinou
rasou.
My vak víme, e Adamovi a Evini potomci
byli docela schopní lidé. Júbal u umìl vyrobit
citaru a flétnu (Gen 4,21), Túbal-kain obrábìl mìï
a elezo (Gen 4,22).
Díky evoluèní indoktrinaci si mnoho lidí myslí,
e dnení generace je ta nejinteligentnìjí ze vech,
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které kdy ily na zemi. Ale jenom to, e máme letadla a poèítaèe, neznamená,
e jsme ti nejchytøejí. Dnení technika je souhrnem døívìjích poznatkù.
Stojíme na ramenou tìch, kdo nás pøedeli.
Ná mozek je u 6000 let (od Adama) pod kletbou. Ve srovnání s døívìjími generacemi jsme poøádnì zdegenerovaní. Nae inteligence a vynalézavost ani zdaleka nedosahuje úrovnì Adamových a Eviných dìtí. Bible nám
dává poznat záblesky toho, co se jeví jako nesmírná vynalézavost od samého
poèátku.16
Závìr
Mnozí køesané nedokáou odpovìdìt na otázky o Kainovì enì, protoe jsou pøíli svázáni dnením svìtem (a problémy spojenými s pøíbuzenskými sòatky), a nechápou jasnou historickou zprávu, kterou nám Bùh zanechal.
Snaí se vysvìtlit Genesis z pozice dnení situace, místo aby usilovali
pochopit pravdivou biblickou historii svìta a zmìny, které v nìm zpùsobil
høích. Protoe nebudují svùj svìtový názor na Písmu, ale vnáejí do Bible
sekulární mylení, jsou slepí vùèi prostým øeením.
Genesis je Boím zápisem historie, která se dìla pøed jeho oèima. Je
slovem toho, který vechno ví a je spolehlivým svìdkem minulosti. Jestlie
vycházíme v chápání dìjin z Genesis, nacházíme tak smysl v otázkách, které
by nám jinak zùstaly tajemstvím.
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Contact, premiéra 11. èervence 1997, Robert Zemeckis Film, Warner Bros., podle kniní
pøedlohy Contact od Carla Sagana (New York: Pocket Books, 1985).
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obhajobu víry v Jeíe Krista a nadìje na spasení skrze jeho dílo (1 Petr. 3,15). Vyaduje
dùkladnou znalost Písma, vèetnì uèení o stvoøení, dìdièném høíchu, prokletí, potopì, panenském poèetí, ivotì a slubì Jeíe Nazaretského, ukøiování, vzkøíení, nanebevzetí,
druhém pøíchodu a novém nebi a nové zemi. Zahrnuje logický výklad tìchto doktrín jako
základu víry a nadìje v Jeíi Kristu. Dává argumenty na jejich obranu, i Bible jako celku,
pøed útoky nevìøících.
V tomto oddílu øecké slovo pro èlovìka je v singuláru.
Eva je v jistém smyslu Adamovým potomkem, protoe byla stvoøena z jeho tìla, a má
s ním tedy biologickou souvislost (Gen 2,21-23).
Doslovný pøeklad z hebrejtiny: mìla se stát matkou vech ivých.
William Whiston, pøekladatel, The Complete Works of Josephus (Grand Rapids, MI: Kregel
Publications, 1981), str. 27.
Nìkteøí z toho vyvozují, e zmìna zákonù je dùkazem zmìny Boího smýlení. Bùh vak
své smýlení nezmìnil - zmìnila se situace v dùsledku høíchu, a proto bylo nové opatøení
nevyhnutelné kvùli nám. V Bibli je nám postupnì odkrýván Boí plán záchrany, který byl
v Boí mysli od vìènosti. Viz R. Grigg, Unfolding the Plan, Creation, 1998, 20(3):2224.
J. Calvin, Commentaries on the First Book of Moses Called Genesis (Grand Rapids, MI:
Baker House, 1979), svazek 1, str. 215.
Dokonce i kdyby Kalvínova domnìnka nebyla správná, bylo zde k dispozici spousta èasu na
to, aby poèetní potomci Adama a Evy pøesídlili do okolních krajin a dostali se i do zemì Nód.
Strongova konkordance: sídlo, osada, místo støeené hlídkou nebo stráným v nejirím
smyslu (pøípadnì i pouhý tábor nebo stanovitì).
Viz D. Chittick, The Puzzle of Ancient Man (Newberg, OR: Creation Compass, 1997).

