
 
Родословие Адама 
и потомство Сифа 

 5   Вот ро до сло вие Ада ма: ког да 
Бог со тво рил че ло ве ка, по по до бию 
Божьему со здал его, 

2   муж чи ну и жен щи ну со тво рил 
их, и бла го сло вил их, и дал им имя 
че ло век, в день со тво ре ния их. 

3   И жил Адам сто трид цать лет, и 
ро дил сы на по по до бию сво е му и по 
об ра зу сво е му, и дал ему имя Сиф1. 

4   И было дней Ада ма после рож -
де ния Си фа во семь сот лет, и ро дил 
он сынов и до че рей. 

5   А всех дней жиз ни Ада ма бы ло 
де вять сот трид цать лет; и он умер. 

6   Сиф жил сто пять лет и ро дил 
Ено са2. 

7   После рож де ния Ено са Сиф жил 
во семь сот семь лет и ро дил сынов и 
до че рей. 

8   Всех же дней Си фо вых бы ло де -
вять сот две над цать лет; и он умер. 

9   Енос жил де вя но с то лет и ро дил 
Ка и на на3. 

10   После рож де ния Ка и наана Енос 
жил во семь сот пят над цать лет и ро -
дил сынов и до че рей. 

11   Всех же дней Ено са бы ло де -
вять сот пять лет; и он умер. 

12   Ка и нан жил семь де сят лет и 
ро дил Ма ле ле и ла4. 

13   После рож де ния Ма ле ле и ла Ка-
и нан жил во семь сот со рок лет и ро -
дил сынов и до че рей. 

14   Всех же дней Ка и на на бы ло де -
вять сот де сять лет; и он умер. 

15   Ма ле ле ил жил шесть де сят пять 
лет и ро дил Иа ре да5. 

16   После рож де ния Иа ре да Ма ле -
ле ил жил во семь сот трид цать лет и 
ро дил сынов и до че рей. 

17   Всех же дней Ма ле ле и ла бы ло 
во семь сот де вя но с то пять лет; и он 
умер. 

18   Иа ред жил сто шесть де сят два 
го да и ро дил Ено ха6. 
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5:3(1) shayth – Сиф (призначений, покладений). 
5:6(2) en-ohsh' – Єнос (муж, людина, син людський). 
5:9(3) kay-nawn' – Каїнан (той, хто стяжає, стяжатель). 
5:12(4) mah-hal-al-ale' – Малелеїл (слава Божа). 
5:15(5) yeh'-red – Іаред (той, хто зійшов, сходження). 
5:18(6) khan-oke' – Енох (посвячений, проголошений). 

5:3(1) shayth – Сиф (предназначенный, положенный). 
5:6(2) en-ohsh' – Енос (муж, человек, сын человеческий). 
5:9(3) kay-nawn' – Каинан (стяжающий). 
5:12(4) mah-hal-al-ale' – Малелеил (слава Божья). 
5:15(5) yeh'-red – Иаред (снизошедший, нисхождение). 
5:18(6) khan-oke' – Енох (посвящённый, провозглашённый). 
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Розділ 5  
1  Бут.1:26,27; 

2:4; 6:9; 9:6, 1Хр. 
1:1; Мт.1:1; Еф. 
4:24; Кол.3:10. 

 
2  Бут.1:27-28; 

9:1; Пов.4:32; 
Мт.19:4; Мр.10:6  

3  Бут.4:25; 
Лк.3:38; 1Кор. 
15:48-49. 

 
 
4  Бут.1:28; 

4:25; 1Хр.1:1-4; 
Лк.3:36-38. 

 
 
5  Бут.2:17; 

3:19; 6:17; Євр. 
9:27.  

6  Бут.4:26; 
Лк.3:38. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
9  1Хр.1:2; 

Лк.3:37. 
 
10  Лк.3:37. 
 
 
 
 
 
 
 
12  1Хр.1:2; 

Лк.3:37. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
15  1Хр.1:2; 

3:17. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18  Іуд.1:14-15. 
 

 
Родовід Адама 

і нащадки Сифа 
 5   Ось родовід Адама: коли Бог 

створив люди ну, за подобою Бо -
жою ство рив її, 

2   чоловіка й жінку ство рив їх, і 
благословив їх, і дав їм ім’я лю ди на, 
в той день, коли створив їх. 

3   I жив Адам сто тридцять років, 
і породив сина за подобою своєю та 
за образом своїм, і дав йому ім’я Сиф1. 

4   I було днів Адама після народ -
ження Сифа вісімсот ро ків, і поро-
див він синів і дочок. 

5   А всіх днів життя Адама було 
де в’ятсот тридцять років; і він помер. 

6   Сиф жив сто п’ять років і по  ро -
див Єноса2. 

7   Після народження Єноса Сиф 
жив вісімсот сім років і породив си -
нів і дочок. 

8   Усіх же днів Сифових було де -
в’ятсот дванадцять років; і він помер. 

9   Єнос жив дев’яносто років і по -
родив Каїнана3. 

10   Після народження Каїнаана 
Єнос жив вісімсот п’ятнадцять ро -
ків і породив синів і дочок. 

11   Усіх же днів Єноса було де в’ят-
сот п’ять років; і він помер. 

12   Каїнан жив сімдесят років і по -
родив Малелеїла4. 

13   Після народження Ма лелеїла 
Каїнан жив вісімсот сорок ро ків і 
породив синів і дочок. 

14   Усіх же днів Каїнана було де -
в’ятсот десять років; і він помер. 

15   Малелеїл жив шістдесят п’ять 
років і породив Іареда5. 

16   Після народження Іареда Ма -
лелеїл жив вісімсот тридцять ро ків і 
породив синів і дочок. 

17   Усіх же днів Малелеїла було 
вісімсот дев’яносто п’ять років; і він 
помер. 

18   Іаред жив сто шістдесят два ро -
ки і породив Єноха6. 
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19   Після народження Єноха Іаред 
жив вісімсот років і породив синів     
і дочок. 

20   Усіх же днів Іареда було де -
в’ятсот шістдесят два роки; і він по -
мер. 

21   Єнох жив шістдесят п’ять ро -
ків і породив Мафусала1. 

22   I ходив Єнох перед Богом пі -
сля народження Мафусала триста 
років, і породив синів і дочок. 

23   Усіх же днів Єноха було три -
ста шістдесят п’ять років. 

24   I ходив Єнох перед Богом, і не 
стало його, бо забрав його Бог. 

25   Мафусал жив сто вісім десят 
ро ків і породив Ламеха2. 

26   Після народження Ламеха Ма -
фусал жив сімсот вісім десят два ро -
ки і породив синів і дочок. 

27   Усіх же днів Мафусала було 
дев’ятсот шістдесят дев’ять років; і 
він помер. 

28   Ламех жив сто вісім десят два 
роки і породив сина, 

29   і дав йому ім’я Ной3, гово ря чи: 
“Він утішить нас у справах наших і  
у праці рук наших на зем лі, яку про -
кляв Господь”. 

30   I жив Ламех після народження 
Ноя п’ятсот дев’яносто п’ять років, 
і породив синів і дочок. 

31   Усіх же днів Ламеха було сім -
сот сімдесят сім років; і він помер. 

32   Ноєві було п’ятсот років, і по -
родив Ной Сима, Хама та Іафета. 

 
Потоп. Причини гніву Божого 

та приречення на суд 
 6   У той час, коли люди почали 

розмножуватися на землі, і на ро -
дилися у них дочки, 

2   тоді сини Божі побачили люд -
ських дочок, що вони вродливі, і 
брали собі жінок, яких самі обира -
ли. 

3   I промовив Господь: «Та не бу -
де знехтуваним Дух Мій у людині 
віч но, бо вона — плоть; нехай бу -
дуть дні її сто двадцять років». 

4   У той час були на землі велетні, 
особливо ж відтоді, коли сини Божі 
по чали входити до людських дочок, 

19   После рож де ния Ено ха Иа ред 
жил во семь сот лет и ро дил сынов и 
до черей. 

20   Всех же дней Иа ре да бы ло де -
вять сот шесть де сят два го да; и он 
умер. 

21   Енох жил шесть де сят пять лет 
и ро дил Ма фу са ла1. 

22   И хо дил Енох пред Бо гом по -
сле рож де ния Ма фу са ла три с та лет, 
и ро дил сынов и до че рей. 

23   Всех же дней Ено ха бы ло три -
с та шесть де сят пять лет. 

24   И хо дил Енох пред Бо гом, и не 
ста ло его, потому что Бог взял его. 

25   Мафусал жил сто восемьдесят 
семь лет и ро дил Ла ме ха2. 

26   После рож де ния Ла ме ха Ма -
фу сал жил семь сот во семь де сят два 
го да и ро дил сынов и до че рей. 

27   Всех же дней Ма фу са ла бы ло 
де вять сот шесть де сят де вять лет; и 
он умер. 

28   Ла мех жил сто во семь де сят 
два го да и ро дил сы на, 

29   и дал ему имя Ной3, говоря: 
“Он уте шит нас в делах на ших и в 
тру де рук на ших на зем ле, ко то рую 
про клял Гос подь”. 

30   И жил Ла мех после рож де ния 
Ноя пять сот де вя но с то пять лет, и 
ро дил сынов и до че рей. 

31   Всех же дней Ламеха было семь -
сот семь де сят семь лет; и он умер. 

32   Ною бы ло пять сот лет, и ро -
дил Ной Сима, Ха ма и Иа фе та. 

 
Потоп. Причины гнева Божьего 

и предопределение на суд 
 6   В то время, когда люди нача -

ли умно жать ся на зем ле, и ро ди -
лись у них до че ри, 

2   тог да сы ны Божьи уви де ли до -
че рей человеческих, что они кра си -
вы, и брали себе жён, каких сами 
вы би рали. 

3   И сказал Господь: «Да не будет 
пренебрегаем Дух Мой в человеке 
вечно, потому что он — плоть; пусть 
будут дни его сто двад цать лет». 

4   В то время бы ли на зем ле ис по -
ли ны, осо бен но же со вре ме ни, ко -
гда сы ны Божьи ста ли вхо дить к до -

БУТТЯ

5:21(1) meth-oo-sheh'-lakh – Мафусал (муж зброї, сум’яття). 
5:25(2) leh'-mek – Ламех (втрачати надію, сумувати). 
5:29(3) no'-akh – Ной (спокій). 

5:21(1) meth-oo-sheh'-lakh – Мафусал (муж оружия, смятение). 
5:25(2) leh'-mek – Ламех (терять надежду, унывать). 
5:29(3) no'-akh – Ной (покой). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21  Лк.3:37. 
 
 
22  Бут.6:9; 

17:1; 24:40; 48:15; 
Мих.6:8; Мал. 
2:6. 

 
 
 
 
24  Бут.6:9; 

4Цар.2:11; Євр. 
11:5. 

 
 
25  1Хр.1:3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29  Бут.3:17-19; 

4:11-12; Лк.1:30; 
2:25; 3:36; 1Пет. 
3:20; Рим.8:20; 
Євр.11:7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
32  Бут.6:10; 

7:13; 10:21; 1Хр. 
1:4. 

 
 
 
 
 
 

Розділ 6 
 
1  Бут.1:28. 

 
 
2  Пов.7:3-4; 

14:1; Мт.24:38; 
1Ін.3:1. 

 
 
 
3  Пс.77:39; 

89:10; Дн.7:51; 
1Пет.3:20; Гал. 
5:16-17; 2Сол. 
2:7. 

 
4  Чис.13:32-33 
 
 
 


