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� Texty na tento týden - Genesis 15-19 
 

� Základní verš 
„Abram však �ekl: ‚Panovníku Hospodine, co mi chceš dát? Jsem stále bezd�tný. Nárok na m�j d�m 

bude mít damašský Elíezer.‘“ (Gn 15:2) 
 

   V 15. kapitole knihy Genesis se odehrává d�ležitá událost – B�h potvrzuje svou smlouvu s Abrahamem. 
Po smlouv� s Noemem tak jde o druhou smlouvu, o které �teme v Genesis. Podobn� jako smlouva s No-
emem, i smlouva s Abrahamem zahrnuje jiné národy, protože jde v kone�ném d�sledku o sou�ást v��né 
smlouvy, kterou B�h nabízí celému lidstvu (Gn 17,7; Žd 13,20). 
   Tato �ást Abrahamova života je napln�na emocemi – strachem, ale i smíchem. Úzkost a strach prožívá 
Abram (Gn 15,1), bojí se i Sára (Gn 18,15) a Hagar (Gn 21,17). Abram se však také sm�je (Gn 17,17), 
podobn� Sára (Gn 18,12) a Izmael (Gn 21,9) si nacházejí d�vod k smíchu – nebo spíše k výsm�chu. Tyto 
kapitoly ukazují mimo jiné na citlivost a srde�nost. Abram vášniv� usiluje o záchranu lidí žijících v Sodo-
m�, stará se o Sáru, Hagar i Lota a projevuje pohostinnost v��i cizinc�m (Gn 18,6). 
   V tomto kontextu B�h zm�ní Abramovo jméno, které znamená vznešenost a váženost, na Abrahama „otce 
hlu�ícího davu pronárod�“ (Gn 17,5). Vidíme zde tedy další náznaky univerzální podstaty toho, co B�h 
plánuje u�init prost�ednictvím své smlouvy s Abrahamem. 
 

� Osnova lekce: 
   V další lekci se budeme v�novat druhé fázi Abrahamova p�íb�hu a jeho zkušenosti s Bohem. 
Zam��íme se na smlouvu, kterou s ním B�h uzav�el, i na to, co z ní plynulo. 
 

• Gn 15:1–6 - Abrahamova víra (ned�le) 
• Gn 16:1–6 - Abrahamovy pochybnosti (pond�lí) 
• Gn 17:1–10 - Znamení smlouvy (úterý) 
• Gn 18:9–14 - Syn zaslíbení (st�eda) 
• Gn 18:22–32 - Lot v Sodom� (�tvrtek) 
 

NE 8. kv�tna – ABRAHAMOVA VÍRA 
Gn 15:1-6  „1Po t�chto událostech se stalo k Abramovi ve vid�ní slovo Hospodinovo: „Nic se neboj, 

Abrame, já jsem tv�j štít, tvá p�ehojná odm�na.“ 2Abram však �ekl: „Panovníku Hospodine, co mi chceš 

dát? Jsem stále bezd�tný. Nárok na m�j d�m bude mít damašský Elíezer.“ 3Abram dále �ekl: „Ach, nedo-

p�áls mi potomka. To má být mým d�dicem správce mého domu?“ 4Hospodin však prohlásil: „Ten tvým 

d�dicem nebude. Tvým d�dicem bude ten, který vzejde z tvého l�na.“ 5Vyvedl ho ven a pravil: „Pohle� na 

nebe a se�ti hv�zdy, dokážeš-li je spo�ítat.“ A dodal: „Tak tomu bude s tvým potomstvem.“ 6Abram Hos-

podinovi uv��il a on mu to p�ipo�etl jako spravedlnost.“ 

� 4:3.4.9  „3Co �íká Písmo? „Uv��il Abraham Bohu, a bylo mu to po�ítáno za spravedlnost.“ 4Kdo se 

vykazuje skutky, nedostává mzdu z milosti, nýbrž z povinnosti. 
9Platí toto blahoslavenství jen pro ty, kdo jsou ob�ezáni, �i také pro ty, kdo nejsou ob�ezáni? �teme p�ece: 

„Abrahamovi byla víra po�ítána za spravedlnost.““ 
Gn 15:7-21  „7A �ekl mu: „Já jsem Hospodin, já jsem t� vyvedl z Kaldejského Uru, abych ti dal do vlastnictví tuto zemi.“ 
8Abram odv�til: „Panovníku Hospodine, podle �eho poznám, že ji obdržím?“ 9I �ekl mu: „Vezmi pro mne t�íletou krávu  
a t�íletou kozu a t�íletého berana, hrdli�ku a holoub�.“ 10Vzal tedy pro n�ho to všechno, rozp�lil a dal vždy jednu p�lku 
proti druhé; ptáky však nep�lil. 11Tu se na ta mrtvá t�la slétli dravci a Abram je odhán�l. 12Když se slunce chýlilo             
k západu, padly na Abrama mrákoty. A hle, padl na n�ho p�ístrach a veliká temnota. 13Tu Hospodin Abramovi �ekl: „V�z 
naprosto jist�, že tvoji potomci budou žít jako hosté v zemi, která nebude jejich; budou tam otro�it a budou tam poko�o-
váni po �ty�i sta let. 
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14Avšak proti pronárodu, jemuž budou otro�it, povedu p�i. Potom odejdou s velkým jm�ním. 15Ty vejdeš ke svým otc�m     
v pokoji, budeš poh�ben v ut�šeném stá�í. 16Sem se vrátí teprve �tvrté pokolení, nebo� dosud není dovršena míra Emorej-
covy nepravosti.“ 17Když pak slunce zapadlo a nastala tma tmoucí, hle, objevila se dýmající pec a mezi t�mi rozp�lenými 
kusy prošla ohnivá pochode�. 18V ten den uzav�el Hospodin s Abramem smlouvu: „Tvému potomstvu dávám tuto zemi od 
�eky Egyptské až k �ece veliké, �ece Eufratu, 19zemi Kénijc�, Kenazejc� a Kadmónc�, 20Chetejc�, Perizejc� a Refájc�, 
21Emorejc�, Kenaanc�, Girgašejc� a Jebúsejc�.““ 
� 4:5.6.22  „5Kdo se nevykazuje skutky, ale v��í v toho, který dává spravedlnost bezbožnému, tomu se jeho víra po�ítá za 
spravedlnost. 6Vždy� i David prohlašuje za blahoslaveného �lov�ka, jemuž B�h p�ipo�ítává spravedlnost bez skutk�: …  
2S 7:12  „Až se naplní tvé dny a ty ulehneš ke svým otc�m, dám po tob� povstat tvému potomku, který vzejde z tvého l�na, 
a upevním jeho království.“ 
Gn 2:13.14  „13Jméno druhé �eky je Gíchón; ta obtéká celou zemi Kúš. 14Jméno t�etí �eky je Chidekel; ta te�e východn� 
od Asýrie. �tvrtá �eka je Eufrat.“ 
 

PO 9. kv�tna – ABRAHAMOVY POCHYBNOSTI 
Gn 16:1-6  „1Sáraj, žena Abramova, mu nerodila. M�la egyptskou otrokyni, která se jmenovala Hagar. 
2Jednou �ekla Sáraj Abramovi: „Hle, Hospodin mi nedop�ál, abych rodila, vejdi tedy k mé otrokyni, snad 

budu mít syna z ní.“ Abram Sárajiny rady uposlechl. 3Vzala tedy Abramova žena Sáraj svou otrokyni, 

Hagaru egyptskou, deset let po tom, co se Abram usadil v kenaanské zemi, a dala ji svému muži Abramo-

vi za ženu. 4I vešel k Haga�e a ona ot�hotn�la. Když vid�la, že je t�hotná, p�estala si své paní vážit. 5Tu 

�ekla Sáraj Abramovi: „Mé p�íko�í musíš od�init. Sama jsem ti dala svoji otrokyni do náru�e, ale ona, 

jakmile uvid�la, že je t�hotná, p�estala si m� vážit. A� mezi mnou a tebou rozsoudí Hospodin.“ 6Abram 

Sáraji odv�til: „Hle, otrokyn� je v tvých rukou, nalož s ní, jak uznáš za dobré.“ Od té doby ji Sáraj poko-

�ovala tak, že Hagar od ní uprchla.“ 
Ga 4:21-31  „21Odpov�zte mi vy, kte�í chcete být pod zákonem: Co slyšíte v zákon�? 22�teme tam, že Abraham m�l dva 
syny, jednoho z otrokyn� a druhého ze ženy svobodné. 23Ten z otrokyn� se narodil jen z v�le �lov�ka, ten ze svobodné 
podle zaslíbení. 24Je to �e�eno obrazn�. Ty dv� ženy jsou dv� smlouvy, jedna z hory Sínaj, která rodí d�ti do otroctví; to je 
Hagar. 25Hagar znamená horu Sínaj v Arábii a odpovídá nyn�jšímu Jeruzalému, nebo� žije v otroctví i se svými d�tmi. 
26Ale budoucí Jeruzalém je svobodný, a to je naše matka. 27Vždy� stojí psáno: ‚Raduj se, neplodná, která nerodíš, jásej     
a volej, která nemáš bolesti, nebo� mnoho d�tí bude mít osam�lá, více než ta, která má muže.‘ 28Vy, brat�í, jste d�tmi 
zaslíbení jako Izák. 29Ale jako tenkrát ten, který se narodil pouze z t�la, pronásledoval toho, který se narodil z moci 
Ducha, tak je tomu i nyní. 30Co však �íká Písmo? ‚Vyže� otrokyni i jejího syna, nebo� syn otrokyn� nebude d�dicem spolu 
se synem svobodné.‘ 31A proto, brat�í, nejsme syny otrokyn�, nýbrž ženy svobodné.“ 
Gn 15:2  „Abram však �ekl: „Panovníku Hospodine, co mi chceš dát? Jsem stále bezd�tný. Nárok na m�j d�m bude mít 
damašský Elíezer.““ 
Gn 16:7.11  „7Nalezl ji Hospodin�v posel ve stepi nad pramenem vody, nad pramenem p�i cest� do Šúru, … 11A dodal: 
„Hle, jsi t�hotná, porodíš syna a dáš mu jméno Izmael (to je Slyší B�h) , nebo� Hospodin t� ve tvém poko�ení slyšel.“ 
Gn 18:1.13.22  „1I ukázal se Hospodin Abrahamovi p�i božišti Mamre, když sed�l za denního horka ve dve�ích stanu. … 
13Tu Hospodin Abrahamovi �ekl: „Pro�pak se Sára sm�je a �íká: ‚Což mohu opravdu rodit, když už jsem tak stará?‘ … 
22Zatímco se muži odtud ubírali k Sodom�, Abraham z�stal stát p�ed Hospodinem.“ 
 

ÚT 10. kv�tna – ZNAMENÍ SMLOUVY 
Gn 17:1-7.10  „1Když bylo Abramovi dev�tadevadesát let, ukázal se mu Hospodin a �ekl: „Já jsem B�h 

všemohoucí, cho� stále p�ede mnou, bu� bezúhonný! 2Mezi sebe a tebe kladu svou smlouvu; p�evelice t� 

rozmnožím.“ 3Tu padl Abram na tvá� a B�h k n�mu mluvil: 4„Já jsem! A toto je má smlouva s tebou: 

Staneš se praotcem hlu�ícího davu pronárod�. 5Nebudeš se už nazývat Abram; tvé jméno bude Abraham. 

Ur�il jsem t� za otce hlu�ícího davu pronárod�. 6P�evelice t� rozplodím a u�iním z tebe pronárody,          

i králové z tebe vzejdou. 7Smlouvu mezi sebou a tebou i tvým potomstvem ve všech pokoleních �iním totiž 

smlouvou v��nou, že budu Bohem tob� i tvému potomstvu. 
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10Znamením mé smlouvy mezi mnou a vámi i tvým potomstvem, kterou budete zachovávat, bude toto: 

Každý mezi vámi, kdo je mužského pohlaví, bude ob�ezán.“ 

� 4:11  „Znamení ob�ízky p�ijal jako pe�e� spravedlnosti z víry, kterou m�l ješt� p�ed ob�ízkou. Tak se 

stal otcem všech neob�ezaných, kte�í v��í a jimž je spravedlnost p�ipo�tena...“ 
Gn 17:8-19  „8A tob� i tvému potomstvu dávám do v��ného vlastnictví zemi, v níž jsi hostem, tu celou zemi kenaanskou.  
A budu jim Bohem.“ 9B�h dále Abrahamovi �ekl: „Ty i tvoje potomstvo budete mou smlouvu zachovávat ve všech pokole-
ních. 10Znamením mé smlouvy mezi mnou a vámi i tvým potomstvem, kterou budete zachovávat, bude toto: Každý mezi 
vámi, kdo je mužského pohlaví, bude ob�ezán. 11Dáte ob�ezat své neob�ezané t�lo a to bude znamením smlouvy mezi 
mnou a vámi. 12Po všechna pokolení každý, kdo je mezi vámi mužského pohlaví, bude osmého dne po narození ob�ezán, 
doma zrozený i koupený za st�íbro od kteréhokoli cizince, který není z tvého potomstva. 13Musí být ob�ezán každý zrozený 
v tvém dom� i koupený za st�íbro. Tak bude má smlouva pro znamení na vašem t�le smlouvou v��nou. 14Neob�ezanec, 
který by nedal své neob�ezané t�lo ob�ezat, bude ze svého lidu vyobcován; porušil mou smlouvu.“ 15B�h také Abrahamovi 
�ekl: „Svou ženu nebudeš už nazývat Sáraj, její jméno bude Sára (to je Kn�žna) . 16Požehnám ji a dám ti také z ní syna; 
požehnám ji a stane se matkou pronárod� a vzejdou z ní králové národ�.“ 17Tu padl Abraham na tvá�, usmál se a v duchu 
si �ekl: „Což se m�že narodit syn stoletému? Cožpak bude Sára rodit v devadesáti?“ 18Proto Abraham Bohu �ekl: „Kéž 
by Izmael žil v tvé blízkosti!“ 19B�h však pravil: „A p�ece ti tvá žena Sára porodí syna a nazveš ho Izák (to je Bude se 
smát) . Svou smlouvu s ním ustavím pro jeho potomstvo jako smlouvu v��nou.“ 
Gn 15:18  „V ten den uzav�el Hospodin s Abramem smlouvu: „Tvému potomstvu dávám tuto zemi od �eky Egyptské až    
k �ece veliké, �ece Eufratu.““ 
Ex 4:25  „Tu vzala Sipora kamenný n�ž, ob�ezala p�edkožku svého syna, dotkla se jeho nohou a �ekla: „Jsi m�j ženich, 
je to zpe�et�no krví.““ 
Gn 3:15  „Mezi tebe a ženu položím nep�átelství, i mezi sím� tvé a sím� její. Ono ti rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu.“ 
� 6:23  „Mzdou h�íchu je smrt, ale darem Boží milosti je život v��ný v Kristu Ježíši, našem Pánu.“ 
Tt 1:2  „Aby m�li nad�ji na v��ný život, jejž slíbil pravdomluvný B�h p�ed v�ky, a ve sv�j �as.“ 
 

ST 11. kv�tna – SYN ZASLÍBENÍ 
Gn 18:9-15  „9Pak se ho otázali: „Kde je tvá žena Sára?“ Odpov�d�l: „Tady ve stanu.“ 10I �ekl jeden        

z nich: „Po obvyklé dob� se k tob� ur�it� vrátím, a hle, tvá žena bude mít syna.“ Sára naslouchala za ním 

ve dve�ích stanu. 11Abraham i Sára byli sta�í, sešlí v�kem, a Sá�e již ustal b�h ženský. 12Zasmála se          

v duchu a �ekla si: „Když už jsem tak sešlá, má se mi dostat takové rozkoše? I m�j pán je sta�ec.“ 13Tu 

Hospodin Abrahamovi �ekl: „Pro�pak se Sára sm�je a �íká: ‚Což mohu opravdu rodit, když už jsem tak 

stará?‘ 14Je to snad pro Hospodina n�jaký div? V jistém �ase, po obvyklé dob�, se k tob� vrátím a Sára 

bude mít syna. 15Sára však zapírala: „Nesmála jsem se,“ protože se bála. On však �ekl: „Ale ano, smála 

ses.““ 
Gn 17:23-27  „23Abraham tedy vzal svého syna Izmaela a všechny zrozené ve svém dom� i všechny koupené za st�íbro, 
všechnu svou �ele� mužského pohlaví, a ob�ezal jejich neob�ezané t�lo hned toho dne, kdy k n�mu B�h promluvil. 
24Abrahamovi bylo dev�tadevadesát let, když jeho neob�ezané t�lo bylo ob�ezáno. 25Jeho synu Izmaelovi bylo t�ináct let, 
když bylo jeho neob�ezané t�lo ob�ezáno. 26Abraham i jeho syn Izmael byli ob�ezáni v týž den. 27Také všechna jeho �ele�, 
a� doma zrození �i za st�íbro od cizince koupení, byli ob�ezáni spolu s ním.“ 
� 9:9  „Slovo zaslíbení zní takto: ‚V ur�ený �as p�ijdu, a Sára bude mít syna.‘“ 
Žd 13:2  „S láskou p�ijímejte i ty, kdo p�icházejí odjinud – tak n�kte�í, aniž to tušili, m�li za hosty and�ly.“ 
Gn 18:1-8  „1I ukázal se Hospodin Abrahamovi p�i božišti Mamre, když sed�l za denního horka ve dve�ích stanu. 
2Rozhlédl se a spat�il: Hle, naproti n�mu stojí t�i muži. Jakmile je spat�il, vyb�hl jim ze dve�í stanu vst�íc, sklonil se 
k zemi 3a �ekl: „Panovníku, jestliže jsem u tebe nalezl milost, nepomíjej svého služebníka. 4Dám p�inést trochu vody, 
umyjte si nohy a zasedn�te pod strom. 5Rád bych vám podal sousto chleba, abyste se posilnili; potom p�jdete dál. P�ece 
nepominete svého služebníka.“ Odv�tili: „U�i�, jak �íkáš.“ 6Abraham rychle odb�hl do stanu k Sá�e a �ekl: „Rychle 
vezmi t�i míry bílé mouky, zad�lej a p�iprav podpopelné chleby.“ 7Sám se rozb�hl k dobytku, vzal mladé a p�kné dobyt�e 
a dal mládenci, aby je rychle p�ipravil. 8Potom vzal máslo a mléko i dobyt�e, jež p�ipravil, a p�edložil jim to . Zatímco 
jedli, stál u nich pod stromem.“ 
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Otázky k rozhovoru 
 

1. Pouze duha a ob�ízka se nazývají „znamením smlouvy“. Jaké jsou spole�né body a rozdíly mezi t�mito 
dv�ma smlouvami? 
 

2. Abrahama povolal B�h. V Novém zákon� je Abraham uvád�n jako p�íklad toho, co znamená žít vírou. 
P�esto i Abraham �asto ztrácel odvahu a padal. Co bychom se od n�ho mohli nau�it, a v �em by nám nem�l 
být p�íkladem? 
 

3. N�kte�í lidé odmítají myšlenku, že B�h bude trestat nespravedlivé. Tvrdí, že takové jednání by odporovalo 
Boží lásce. Jak byste reagovali na takové výhrady? 
 

Praktický záv�r 
� Pod�lte se s ostatními ve skupin� o to, co praktického jste se nau�ili z této lekce p�i studiu Bible. Jak lze 
toto nau�ení uvést do každodenního života? 
 

Podn�ty k modlitbám 
� Modlete se jeden za druhého, za své radosti i starosti. 
� Modlete se spolu za ty, kte�í z n�jakého d�vodu p�estávají �i již p�estali navšt�vovat vaše spole�enství. 
Jak jim m�žete dát najevo, že je máte stále rádi? 
� Modlete se i za lidi ve svém okolí (p�átele, sousedy, p�íbuzné…), kterým byste rádi p�edstavili Boží 
lásku. 

 
� 
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Gn 6:7  „	ekl: „�lov�ka, kterého jsem stvo�il, smetu z povrchu zem�, �lov�ka i zví�ata, plazy i nebeské ptactvo, nebo� 
lituji, že jsem je u�inil.““ 
Gn 13:10  „Lot se rozhlédl a spat�il celý okrsek Jordánu sm�rem k Sóaru, že je celý zavlažován, že je jako zahrada 
Hospodinova, jako zem� egyptská. To bylo p�edtím, než Hospodin zni�il Sodomu a Gomoru.“ 
Juda 1:7  „Podobn� jako oni i Sodoma, Gomora a okolní m�sta se oddaly smilstvu, propadly zvrhlosti, a jsou nám 
výstražným p�íkladem trestu v��ného ohn�.“ 
 

PÁ 13. kv�tna – PODN�TY K ZAMYŠLENÍ 
P�e�t�te si první �ást 32. kapitoly „Stará a nová smlouva“ v knize Na úsvitu d�jin (PP 370–373; NUD 170–
174). 
   Abrahamova trp�livá a vytrvalá prosba za obyvatele Sodomy (Gn 18,22–33) by nás m�la povzbudit         
k modlitb� za lidi, kte�í neznají Boha, i když se zdají být v beznad�jn� h�íšném stavu. Laskavá Boží reakce 
na Abrahamovo naléhání a jeho ochota odpustit jen kv�li „deseti“ spravedlivým je „revolu�ním“ koncep-
tem, jak uvádí Gerhard Hasel: 
   „Staré kolektivní myšlení, které vystavilo i nevinného �lena vinného spole�enství trestu, bylo mimo�ádn� 
revolu�ním zp�sobem transponováno do n��eho nového: p�ítomnost zbytku spravedlivých lidí by mohla mít 
záchrannou funkci pro celek. [...] Kv�li spravedlivému poz�statku by B�h ve své spravedlnosti odpustil 
špatnému m�stu. Toto pojetí je široce rozvinuto v prorockém výroku o Hospodinov� služebníku, který 
‚získá spravedlnost mnohým‘.“ (HASEL, Gerhard F., The Remnant: The History and Theology of the Rem-
nant Idea From Genezis to Isaiah, 3rd edition, Berrien Springs, MI: Andrews University Press, 1980, s. 150, 
151) 
   „Všude kolem nás jsou lidé, kte�í se �ítí do záhuby. Každou hodinu n�kte�í zacházejí za hranici, kde je už 
není možno zasáhnout Boží milostí. Kde jsou hlasy, které naléhav� vyzývají h�íšníka, aby unikl tomuto 
hroznému úd�lu? Kde jsou ti, kdo za n�j úp�nliv� prosí Boha?  
   Abraham m�l stejného ducha jako Kristus, který je sám nejv�tším p�ímluvcem za h�íšníky. Kristus proká-
zal h�íšníkovi takovou lásku, jakou m�že projevit jen nekone�ná dobrota.“ 
(PP 140; NUD 60) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 

 
                                    

�  0   7 

  JERRY  
 

Smlouva s Abrahamem 

Pr�vodce studiem BIBLE II.Q2022 - verše         

Smlouva s Abrahamem Týden od 08.05. do 14.05. 

� 

0     7 

 

 

Gn 20:4  „Proto se k ní abímelek nep�iblížil a �ekl: „Panovníku, což vybiješ pronárod, i když je spravedlivý? 
Ex 15:17  „P�ivedeš a zasadíš je na ho�e svého d�dictví, kde jsi, Hospodine, p�ipravil své sídlo k p�ebývání, kde tvé ruce, 
Panovníku, svatyni si p�ichystaly.“ 
Mt 25:35-40  „35Nebo� jsem hladov�l, a dali jste mi jíst, žíznil jsem, a dali jste mi pít, byl jsem na cestách, a ujali jste se 
mne, 36byl jsem nahý, a oblékli jste m�, byl jsem nemocen, a navštívili jste m�, byl jsem ve v�zení, a p�išli jste za mnou.‘ 
37Tu mu ti spravedliví odpov�dí: ‚Pane, kdy jsme t� vid�li hladového, a nasytili jsme t�, nebo žíznivého, a dali jsme ti pít? 
38Kdy jsme t� vid�li jako pocestného, a ujali jsme se t�, nebo nahého, a oblékli jsme t�? 39Kdy jsme t� vid�li nemocného 
nebo ve v�zení, a p�išli jsme za tebou?‘ 40Král odpoví a �ekne jim: ‚Amen, pravím vám, cokoliv jste u�inili jednomu          
z t�chto mých nepatrných brat�í, mn� jste u�inili.‘“ 
Fp 2:7.8  „7Nýbrž sám sebe zma�il, vzal na sebe zp�sob služebníka, stal se jedním z lidí. A v podob� �lov�ka 8se ponížil,  
v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na k�íži.“ 
 

�T 12. kv�tna – LOT V SODOM� 
Gn 18:22-27.32  „22Zatímco se muži odtud ubírali k Sodom�, Abraham z�stal stát p�ed Hospodinem.     
23I p�istoupil Abraham a �ekl: „Vyhladíš snad se svévolníkem i spravedlivého? 24Možná, že je v tom m�st� 

padesát spravedlivých; vyhladíš snad i je a nepromineš tomu místu, p�estože je v n�m padesát spravedli-

vých? 25P�ece bys neud�lal n�co takového a neusmrtil spolu se svévolníkem spravedlivého; pak by na tom 

byl spravedlivý stejn� jako svévolník. To bys p�ece neud�lal. Což Soudce vší zem� nejedná podle práva?“ 
26Hospodin odv�til: „Najdu-li v Sodom�, v tom m�st�, padesát spravedlivých, prominu kv�li nim celému 

místu.“ 27Abraham pokra�oval: „Dovoluji si k Panovníkovi mluvit, a� jsem prach a popel...“ 
32Nato �ekl: „A� se Panovník nerozhn�vá, promluvím-li ješt� jednou: Možná, že se jich tam najde deset.“ 

Pravil: „Nezahladím je ani kv�li t�m deseti.““ 
Gn 18:16-19.29  „16Muži se odtud zvedli a zamí�ili k Sodom�. Abraham šel s nimi, aby je doprovodil. 17Tu Hospodin �ekl: 
„Mám Abrahamovi zaml�et, co hodlám u�init? 18Abraham se jist� stane velikým a zdatným národem a budou v n�m 
požehnány všechny pronárody zem�. 19D�v�rn� jsem se s ním sblížil, aby p�ikazoval svým syn�m a všem, kte�í p�ijdou po 
n�m: ‚Dbejte na Hospodinovu cestu a jednejte podle spravedlnosti a práva, a� Hospodin Abrahamovi splní, co mu p�islí-
bil.‘“ … 29On však k n�mu mluvil ješt� dále: „Možná, že se jich tam najde �ty�icet.“ Pravil: „Neud�lám to kv�li t�m 
�ty�iceti.““ 
Gn 19:1-10  „1I p�išli ti dva poslové ve�er do Sodomy. Lot sed�l v sodomské brán�. Když je spat�il, povstal jim vst�íc, 
sklonil se tvá�í k zemi 2a �ekl: „Snažn� prosím, moji páni, uchylte se do domu svého služebníka. P�enocujte, umyjte si 
nohy a za �asného jitra p�jdete svou cestou.“ Odv�tili: „Nikoli, p�enocujeme na tomto prostranství.“ 3On však na n� 
velice naléhal; uchýlili se tedy k n�mu a vešli do jeho domu. P�ipravil jim hostinu, dal napéci nekvašené chleby a pojedli. 
4D�íve než ulehli, mužové toho m�sta, muži sodomští, lid ze všech kout�, mladí i sta�í, obklí�ili d�m. 5Volali na Lota        
a �ekli mu: „Kde máš ty muže, kte�í k tob� této noci p�išli? Vyve� nám je, abychom je poznali!“ 6Lot k nim vyšel ke 
vchodu, dve�e však za sebou zav�el. 7	ekl: „Brat�i moji, ned�lejte prosím nic zlého. 8Hle�te, mám dv� dcery, které muže 
nepoznaly. Jsem ochoten vám je vyvést a d�lejte si s nimi, co se vám zlíbí. Jenom nic ned�lejte t�mto muž�m! Vešli p�ece 
do stínu mého p�íst�eší.“ 9Oni však vzk�ikli: „Kli� se!“ A hrozili: „Sám je tu jen jako host a bude d�lat soudce! Že          
s tebou naložíme h�� než s nimi!“ Obo�ili se na toho muže, na Lota, a chystali se vyrazit dve�e. 10Vtom ti muži vlastníma 
rukama vtáhli Lota k sob� do domu a zav�eli dve�e.“ 
Gn 15:16  „Sem se vrátí teprve �tvrté pokolení, nebo� dosud není dovršena míra Emorejcovy nepravosti.“ 
Gn 19:14.15.21.25.29  „14Lot tedy vyšel a promluvil ke svým ze��m, kte�í si m�li vzít jeho dcery. 	ekl jim: „Vyjd�te hned 
z tohoto místa, pon�vadž Hospodin chystá tomuto m�stu zkázu.“ Ale ze��m to p�ipadalo, jako by žertoval. 15Když vzešla 
jit�enka, nutili poslové Lota: „Ihned vezmi svou ženu a ob� dcery, které tu máš, abys pro nepravost m�sta nezahynul.“ … 
21I �ekl mu: „Vyhovím ti i v této v�ci; m�sto, o kterém mluvíš, nepodvrátím. … 25Tak podvrátil ta m�sta i celý okrsek          
a zni�il všechny obyvatele m�st, i co rostlo na rolích. … 29Ale B�h, když vyhlazoval m�sta toho okrsku, pamatoval na 
Abrahama: poslal Lota pry� ze st�edu zkázy, když vyvracel m�sta, v nichž se Lot usadil.“ 
Dt 29:22  „Celou zemi spálenou sírou a solí, že není osévána, že v ní neklí�í a nevzchází žádná bylina, že je vyvrácená 
jako Sodoma a Gomora, Adma a Sebójím, které vyvrátil Hospodin ve svém hn�vu a rozho��ení.“ 
Am 4:11  „Podvrátil jsem vás, jako jsem podvrátil, já B�h, Sodomu a Gomoru; byli jste jako oharek vyrvaný z plamen� 
ohništ�. A p�ece jste se ke mn� nenavrátili, je výrok Hospodin�v.“ 
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