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GENESIS 12 
 

Gn 12,1     
‘hw"hy> rm,aYOæw: - Q, impf., 3.os., m. sg. , narativ …. A řekl Hospodin ~r'êb.a;- la - k Aramovi ̂ ±l. 
%l, - halacha - imper. Q (jako prime jod), 2.os., + k tobě ï̂c.r>a;me - ze země své ß̂T.d>l;AM)miW - 

(ú) a (mim), od, z, móledet = domovina, zrození, příbuzenstvo…. a z domoviny tvé tyBeämiW - 

a od domu (zevnitř) ^ybi_a' - otce tvého #r,a'Þh'-la, - do té země rv<ïa] - kterou `&'a<)r>a; - 
1.os.impf. raaja - vidět, Hi � já způsobuji vidění tobě…. já ukazuji tobě. 

• A řekl Hospodin Abramovi : jdi se ze země své, z domova svého a z domu otce svého 
do země, kterou ti ukáži. 

 
Gn 12,2 
‘^f.[,a,(w> - asaja (činit), 1.os. impf. Q, …. A já činím tobě yAgæl. - (l) k (gój) pronárod lAdêG" - 

podst. jm. … velký ̂ êk.r,b'äa]w: - nar., 1.os. sg. impf. Pi + sufix - …a já intenzivně žehnám tobě  

hl'ÞD>g:a]w: - gadala (v) spojka a , kohortativ .Pi, 1.os. sg …. a nechť já intenzivně zvětším  

^m<+v. - jméno tvé.  hyEßh.w< - imper,.m. Q, sg.….. a buď `hk'(r'B. - f. podst. jm. …. požehnání. 
• A učiním tebe národem velkým a požehnám ti a zvětším jméno tvé, a buď požehnáním 

 
Gn 12,3 
‘hk'r]b")a]w:  - (baraka - žehnat), impf. 1.os. sg. Pi (ševa + a), kohort. … a nechť int. Žehnám 

^yk,êr>b“åm. - (baraka), PTC, Pi (a-e), pl. + sufix tobě …. těm intenz. žehnajícím tobě ß̂l.L,q;m.W 
- a + (kalala), PTC, Pi (a-e), sg + sufix tobě …. a toho intenz. zlořečícímu tobě rao=a' - (arara - 

proklít), méd.geminate, impf. Q, sg. 1.os … prokleji1  Wkår>b.nIw> - a (baraka), Ni pf, pl. 3.os….. 

A jsou požehnáni ̂êb. - v tobě lKo - všechno ̀hm'(d'a]h' txoïP.v.mi -  veškeré plemeno Adamovo 
• Požehnám těm, kteří tobě žehnají, a kdo ti zlořečí, toho prokleji; a požehnáni jsou 

všechna pokolení země (Adama) 
 
Gn 12,4 
~r'ªb.a;     %l,YEåw:   - (halacha), nar. Q, 3 os.sg.m. ….. a šel  Abram rv,’a]K;  …. jakmile    rB<ÜDI  

- Pi, pf. 3.os. sg. ….. intenzivně řekl   ‘wyl'ae - k němu (jemu) hw"ëhy>   Hospodin %l,YEïw:  - A šel 

ATßai     - s ním jAl+   - Lot ~r'ªb.a;w>  - A Abram hn"ëv'   ~y[iäb.viw> ‘~ynIv'  vmeÛx'-!B,  - syn pět 

let  a sedmdesát  rok2 AtßaceB. - vedl. věta „když“, inf. Q (na konci et) + sufix jemu  …. když 

vyšel sobě  `!r")x'me  - z Cháranu   
• A šel Abram, jak Hospodin mu řekl, a šel s ním Lot. A Abram byl pět a sedmdesát let 

stár, když vyšel z Charanu 
 
Gn 12,5 
û~r'b.a; xQ:åYIw:  - (lakacha), nar. impf. Q, 3 os.- a vzal Abram yr;’f'-ta, -  4.p Sáraj ATøv.ai - 

ženu jeho jAlå-ta,w> -  a Lota wyxiªa'-!B,    - syna bratra svého ‘~v'Wkr>-lK'-ta,w> - a všechen 

majetek jejich (vav + 4.p. + majetek + sufix) Wvk'êr' rv<åa] - který (rakaša - nabýt) - pf. 3 os. 

                                                
1 Toho kdo tě bude zlehčovat, toho prokleji (arara  je nejsilnější výraz pro prokletí). 
2 Věk se vždy udává  ben - syn toho věku. Ale proč je to rozdělené (pět let a sedmdesát let)? 
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Pl. Q - …. Který nabyli vp,N<ßh;-ta,w> - a tu duši Wfå['-rv,a] - kterou (asaja) Q pf. Pl …. 

kterou učinili !r"+x'b. - v Cháranu     Waªc.YEw:   - pf. nar. Q  pl. 3. os. (Jacaa) - … a vyvedli. 

‘tk,l,’l'  - halacha inf. Q (Lechet) …. Jakmile (l) šli hc'r>a:å  - do země (směr. Akuzativ) 

![;n:ëK. - Kanaán  WaboßY"w: - (bavaa - vcházeti) Q, impf (narativ) pl. 3.os m- a vešli hc'r>a:ï  - do 

země `![;n")K.   Kanaán 
• Abram vzal Saraj, manželku svou, a Lota, syna bratra svého, a všechen majetek jejich, 

kterého nabyli, a osoby, které si získali v Charanu; a vyšli, aby se odebrali do země 
Kenaanské a přišli do země Kenaanské 

 
Gn 12,6     
rboÝ[]Y:w: -  nar. Q, 3 os. m  sg. abara - přecházet; … a přešel ~r'b.a; -  Abram #r,a'êB' - v zem 

d[;… - do ~Aqåm. - místa ~k,êv. - Šekem d[; - až do !Alåae - božiště, posvátného stromu hr,_Am - 

Móre, ukazatel (ptc. ukazovat)  ynIß[]n:K.h;¥w> - A Kenaánci  za - 'îtu  #r,a'(B' - v zemi  
• Abram přešel zemí až k místu Šechemu, až k božišti Móre (učitel, ukazatel) a 

Kenaanský byli tu v zemi 
 
Gn 12,7 
ar'ÛYEw: - 3.os.Ni (pod jod je ceré, hej vypadá. V reš by mělo být dágeš, nesmí být zdvojená, 

proto je náhradně zdloužené)….             a ukázal se  (být viděn) ‘hw"hy> -  Hospodin ~r'êb.a;-
la, - k Abramovi  rm,aYÖw: - 3. os. narativu Q …. a pověděl  ê̂[]r.z:“l - . k potomstvu tvému       

!TEßa, -  1os imp., prime nun (natana), Q … dám    #r,a'äh'-ta, - tu zem   taZO=h; - tuto !b,YIÜw: -   

bajana (stavět), nar. 3 os. Q … a postavil ‘~v' -  tam x;Beêz>mi -  oltář   hw"ßhyl; -  k Hospodinu  

ha,îr.NIh; -  ptc Ni raaja (vidět) - tomu, který se dal vidět   wyl'(ae - k němu   
• A ukázal se Hospodin Abramovi a pověděl: potomstvu tvému dám zemi tuto. A 

vystavěl tam oltář Hospodinu, jenž se mu ukázal. 
 

Gn 12,8 
qTe’[.Y:w: - nar. Hi (ataka) …. a on způsobil pokračování    ~V'ømi - odtud  hr'h'ªh' -  směr akuzativ 

koncové ha …. do té hory  ~d,Q<±mi - od východu (kerem - východ)   laeÞ-tybe(l. - k bételu jYEåw: 
-  nar. Q nataja (vztáhnout, ohnout) … a rozprostřel (natáhl plachtu)  hl{+h\a' (óhóló) -   sufix 

(jeho) s podkladem hej (známe s podkladem vav + ó)….         stan jeho    laeÛ-tyBe( - betel  

‘~Y"mi - (ze západu či) od moře; termín moře označuje západ (Negeb je jih) y[;äh'w> - a tu Aji 

~d,Q,êmi - z východu ~v'Û-!b,YI)w: -  bajana; Q nar. a postavil tu ‘x;Be’z>mi - oltář  hw"ëhyl;¥ -  k 

Hospodinu  ar'Þq.YIw: - karaa, nar. Q - a volal (vzýval, šel vstříc) ~veîB. ve jménu hw")hy>hw")hy>hw")hy>hw")hy> 
Hospodinově 

• Odtud postoupil se nahoru, východně od Bét-Élu a postavil stan svůj;  Bét-Él na západ 
a Aj na východ; a vystavěl tam oltář Hospodinu a vzýval jméno Hospodina 

 
Gn 12,9 
[S;äYIw: -  nasaa (táhnout) - nar, Q 3. os. a táhl   ~r'êb.a; - Aram %Alïh' - halacha (chodit) Q 

infinitiv absol.…… šel  [;Asßn"w> -  nasaja (táhnout) infinitiv absol.Q …odebral (figura 

etymologova, vytáhnutím vytáhl) hB'g>N<)h; -  směr. akuzativ … do Negebu (jihu) 
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• Abram dal se na cestu a táhl pořád k jihu (k Negebu) 
 
Gn 12,10 
yhiîy>w: - nar. Q - a stalo se, a byl b['Þr' .. hlad #r,a'_B' v zemi dr,YE“w: nar. Q (prime jod)…..a  

sestoupil ~r'Ûb.a; - Abram  ‘hm'y>r;’c.mi do Egypta  rWgæl' gavara (putovat), inf. Q …. Aby 

putoval ~v' tam dbeîk'-yKi protože těžký (podstatné jméno), kábec - játra (původně)3 b['Þr'h' 
ten hlad   #r,a'(B' v zemi 

• A byl hlad v zemi a Abram sestoupil do Egypta, aby tam putoval, protože hlad byl 
těžký v zemi. 

 
Gn 12,11 
yhi§y>w: - hajaja - narativ, 3. os. m. Pi… a intenzivně byl  rv<ïa]K; - když, jakmile  byrIßq.hi - Hi, karaba 
(přiblížit), 3.os.m. sg - způsobil přiblížení  aAbål' - bavaa (přinést, vcházet), Q inf. (któl) … 
když vcházel  hm'y>r"+c.mi - směr. akuzativ … do Egypta  ‘rm,aYO’w: - (Q) a pravil  yr;äf'-la, - k Sáře  ATêv.ai -
k ženě své   an"å-hNEhi - Hle-tedy (nuže)  yTi[.d;êy" - pf. jadaa, 1. os. sg. Q - já znám (jsem seznámen)  
hV‘îai yKi² - že žena   ha,Þr>m;-tp;y> - krásného vzhledu   T.a'( - ty. 

• Když na cestě se blížil Egyptu, řekl k Saraj, manželce své: hle, vím, že jsi žena 
krásného vzezření. 

 
Gn 12,12 
hy"©h'w> - pf. Q - a je  WaÜr>yI-yKi( - když uvidí (raaja - Q, 3. os. m. pl.)   ‘%t'ao - ót + sfx - s tebou  ~yrIêc.Mih; - 
ten Egypt  Wrßm.a'w> - Q pf. 3.os. pl (amara)… a řeknou   ATåv.ai - (íšá) - žena jeho  tazO= - tato  Wgðr>h'w> - 
3.os. pl. pf. Q (harana - zavraždit) … a zabijí    ytiÞao - ót + sfx. mě   %t"ïaow> - a tebe  WY*x;y> - chakana  
pf. 3. os. pl. Pi … zachovají při životě 

• A stane se, když uvidí tebe Egypt a řeknou: tahle jest jeho žena, ze zabijí mne a tebe 
nechají na živu 

 
Gn 12,13 
an"ß-yrIm.a -  Q (amara), imper. f…  a řekni tedy  ytixoåa] - achót (sestra) sestra má  T.a'_  - ty (žena) 
‘![;m;’l. - aby  yliä-bj;yyI - 3 os. sg. (jataba) … být dobrý (dobře) mě  %reêWb[]b;) - (baabůr - kvůli) .. kvůli 
tobě   ht'îy>x'w> - chajaja, 3 os. sg + sfx …. a žije   yviÞp.n: - (nefeš + sfx) duše má  %lE)l'g>Bi - (b - v; nalal 
- pro) + sfx tobě ženo …. pro tebe 

• Řekni tedy, že jsi moje sestra, aby se mně dobře dařilo kvůli tobě a ať žije duše má pro 
tebe. 

 
Gn 12,14 
yhi§y>w: - hajaja, Q impf. 3. os m. sg. - a stalo se  aAbïK. - bavaa (přicházet) Q, inf. Konstr. … když 
přicházel   ~r'Þb.a; - Abram   hm'y>r"+c.mi - do Egypta  WaÜr>YIw: - Q, impf. 3. os. pl. m /raaja/ - a viděli  
‘~yrIc.Mih; - ti Egypťané  hV'êaih'ä-ta, - tu ženu  hp'îy"-yKi( - že krásná (jafé - f. sg. absolutus, podst.jm)  awh 
- 3 os. f. sg. - ona  dao)m. - velice (mód) 

• A stalo se, že přišel Abram do Egypta, viděli Egypťané, že ta žena jest překrásná 
 
Gn 12,15 
WaÜr>YIw: -(raaja), Q, impf. 3. os. … a viděli  ‘Ht'ao - 4. p + sfx. f.  ….. ji  yreäf' - knížata (Sára)???  h[oêr>p; 
- faraóna  Wlïl.h;(y>w: - halala, Pi 3os imf m pl -  … a chválili   Ht'Þao … 4. p + sfx. - ji  h[o+r>P;-la, - (el - 

                                                
3 Játra jsou nejtěžší orgán v těle; užívá se i pro postavení ve společnosti (když má váhu, váženost) - vážený, 
ctěný, uctívaný, slavný 
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k, ke) …u faraona.   xQ:ïTuw: - lakacha (brát); Q 3 os impf f …. a ona vzata   hV'Þaih' - ta žena tyBeî - 
const od bajit …. Domu  h[o)r>P; ….. faraona 

• a uviděli ji knížata Faraóna a vychvalovali ji Faraónovi: a vzali ji ta do domu 
Faraónova 

 
Gn 12,16 
~r'b.a;l.W - a k Abramovi  Byjiyhe - (jataba - být dobrý) Hi, pf, 3 os, m. sg … dělal dobro  Hr'Wb[]B; - 
(r'_Wb[]B; - kvůli) - kvůli + sufix … kvůli ní  Al-yhiy>w: - (hajaja) - Q, impfl, 3 os, m. sg. + k + sufix 
…. Měl on   rq'b'W-!aco - ovce - skot  ~yrImox]w: - (hamer) - a oslů  ~ydIb'[]w: - služebníků  txop'v.W -(šifchá) 
- a služek  tnOtoa]w: -  (chybí vav pod ó) a oslic  `~yLim;g>W - a velbloudů 

• A Abramovi činil dobro k vůli ní, takže se mu dostalo bravu, skotu a oslů, služebníků 
a služek, oslic a velbloudů 

 
Gn 12,17 
[G:n:y>w - (nagaa - ranit) - Pi, impf …. A ranil   hw"hy>: - Hospodin  h[or>P;-ta, - faraona (4.p. 
~y[ig"n> - (nega - poranění) … ranami    ~ylidoG> - lidi    AtyBe-ta,w> - et + bajit + sfx …. Dům jeho  rb;D>-
l[; - al - kvůli + věci - kvůli věci  yr;f' - Sáraj   tv,ae - ženě   ̀ ~r'b.a; - Abrama 

• Hospodin však poranil Faraóna a lidi  a dům jeho ranami kvůli Saraj, ženě Abrama. 
 
Gn 12,18 
ar'q.YIw: - Q, impf, 3 os. (qaraa) - a zavolal  h[or>p; - faraon   ~r'b.a;l. - k Abramovi   rm,aYOw: - amara, Q, 
impf. …a řekl   taZO-hm; - (mah - co), co toto (cos)  t'yfi[' - (asaja) - Q, pf, 2. os … učinil  yLi …. 
Ke mně  hM'l' k čemu (proč)  T'd>G:hi-al{ …(Nagada - být oznámeno) - Hi, pf, 3. os. …. 
Neoznámil jsi   yLi .. ke mně  yKi … že   ̂ T.v.ai …. Manželka tvoje  `awhi …ona? 

• A zavolal Farao Abrama a řekl: Co jsi mi to učinil? Proč jsi nepověděl mně, že ona je 
tvoje manželka? 

 
Gn 12,19 
hm'l' . ….. proč   T'r>m;a'     …..Q 2 os … jsi řekl  ytixoa] …. sestra  awhi … ona   xQ;a,w" …(lakacha) - 
Q, impf. 1. os. … a vzal jsem  Ht'ao … 4 p. + sfx (ji) …. ji   Yli … ke mně  hV'ail …k ženě 
hT'[;w>. … a teď   hNEhi …hle  ̂ T.v.ai   … ženu tvou  xq; … Q, imper - vezmi  `%lew" …(halacha) imper. 
Q a jdi. 

• Proč jsi řekl: ona je moje sestra, takže vzal jsem si ji za ženu. Nyní, hle, zde je žena 
tvá, vezmi a jdi. 

 
Gn 12,20 
wc;y>w: … Pi, impf, 3 os … a poručil  wyl'[' … al + sfx. 3 os. ….o něm  h[or>P; … faraon  ~yvin"a] 
…mužům (plurál)       WxL.v;y>w: …(šalacha - propustit) Pi, impf, 3 os + sfx.…. A propustil   Atao 
…et + sfx - jeho  ATv.ai-ta,w> … a (4p) - manželku (+ sfx) jeho  `Al-rv,a]-lK'-ta,w> … a (4p) všechen - 
který k němu (všechno co bylo jeho) 

• A poručil o něm Farao mužům, a propustili ho, manželku jeho a všechen majetek jeho 
 

(20 veršů) 
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GENESIS 13 
Gn 13,1 
l[;Y:w: (alaja- stoupat, Q impf. 3 os.) ~r'b.a; ((Abram) ~yIr;c.Mimi (od Egypta)  aWh(on)  ATv.aiw>(žena jeho)   
Al-rv,a]-lk'w> (a všechno- kteréž-k němu) jAlw> (a Lot) AM[i (im - s, sfx. 3 os) `hB'g>N<h; (Negeb + směr. 
akuzativ) 

• A vystoupil Abram z Egypta on a žena jeho se vším co měl, a Lot s ním, do Negebu. 
 
Gn 13,2 
~r'b.a;w (a Abram) dbeK' (hromada) daom. (velmi) hn<q.MiB; (ve stádu) @s,K,B; (ve stříbru) `bh'Z"b;W ( a ve 
zlatu). 

• A Abram byl velmi bohat na dobytek, na stříbro a na zlato  
 
Gn 13,3 
%l,YEw: (halacha, Q, impf. 3 os) wy['S'm;l. (k výpravám +sfx 3 os. svými) bg<N<mi (od Negebu/jihu) lae-
tyBe-d[;w> (až do - Bét-elu) ~AqM'h;-d[; (až do místa) hy"h'-rv,a] (které - hajaja 3 os. pf. je) ~v' (tam) 
¿hl{h\a'À (óhel - stan + sfx. jeho) hL'xiT.B; (zpočátku) !yBe (mezi) lae-tyBe (Bét-elem) !ybeW (a mezi) `y['h' 
(Ajem) 
 

• Táhl cestami svými od jihu až k Bét-Élu, až k místu, na kterém byl stan jeho zpočátku, 
mezi Bét-Élem a Ajem. 

 
Gn 13,4 
~Aqm.-la, (k místu) x;Bez>Mih; (tomu oltáři) hf'['-rv,a] (asaja, Q 3 os pf - který udělal) ~v' (tam) 

hn"voarIB' (rišóním - v počátku) ar'q.YIw: (Q, impf. qaraa 3. os - volal) ~v' (tam) ~r'b.a; (Abram) `hw"hy> 
~veB. (ve jménu Hospodina). 

• k místu oltáře, který tam byl postavil zprvu, — a vzýval tam Abram jméno 
Hospodinovo. 

 
Gn 13,5 

jAll.-~g:w> (též k Lotovi) %lehoh; (Q, ptc halacha- jdoucí) ~r'b.a;-ta,  (s Abramem) hy"h' (Q pf 3 os 
hajaja - byl) rq'b'W-!aco (ovce - skot) `~ylih'aow> (a stany). 

• Ale také Lot, který šel s Abramem, měl brav a skot a stany; 
 

Gn 13,6 
af'n"-al{w> ( nasaa - nést, Q pf 3 os. - nenesla) ~t'ao (4 p. et + sfx. pl - jim) #r,a'h' (ta země) tb,v,l' ( 
jašaba - být usídlen Q infinitiv + aby - účelová věta) wD'x.y: (spolu) hy"h'-yKi (proto - hajaja Q pf. 3 
os. byli) ~v'Wkr> (rkúš - majetek + sfx. jejich) br' (mnohý) al{w> (a ne) Wlk.y" (jakala - Q, pf. 3 os , 
směti, umožniti) tb,v,l' ( jašaba- Q inf. konstr. + účelová věta … aby zůstali) wD'x.y: (spolu) 
 

• a jich neunesla (nepostačovala) země, aby bydleli spolu, neboť měli majetku  mnoho, 
a nemohli spolu bydleti. 

 
Gn 13,7 
byrIª-yhiy>w: (hajaja - Q impf. 3 os - a byl, rijb = spor) !yBe… (mezi) y[eäro (raaja - ptc. Q, pl. m. - 
pasoucími ) ~r'êb.a;-hnE)q.mi (stáda Abrama) !ybeÞW (a mezi) y[eäro (pasoucími) jAl+-hnEq.mi (stáda Lota) 
‘ynI[]n:K.h;(w> (a ti Kananejci) yZIërIP.h;w> (Perezejci - venkovani) za'Þ (tehdy) bveîyO (jašaba - ptc. sg - ti 
sídlící) `#r,a'(B' (v zemi) 

• A byl spor mezi pastýři stáda Abramova a mezi pastýři stáda Lotova. A Kenaanští a 
Perizští tehdy bydleli v zemi. 
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Gn 13,8 
rm,aYO“w: (amara - Q impf 3 os - a mluvil) ~r'øb.a; (Abram) jAlª-la, (k - Lotovi) an"“-la; ( ne - přeci) yhiÛt. 
(hajaja - Q 3 os. impf. jusiv - je) hb'yrIm. (spor) ynIåyBe (mezi + sfx 1 os) ^yn<ëybeW (a mezi tebou) !ybeîW (a 
mezi) y[;Þro (ptc - pasoucí, Q, + sfx - mými) !ybeäW (a mezi) ^y[,_ro (pasoucími + sfx tvými) ~yviîn"a]-yKi( 
(protože-muži) ~yxiÞa; (bratři) `Wnx.n")a] (my) 

• Řekl Abram Lotovi: přeci nebude spor mezi mnou a mezi tebou, mezi pastýři mými a 
mezi pastýři tvými, vždyť muži bratři jsme. 

 
Gn 13,9 
al{Üh] (zdali ne?) ‘#r,a'’h'-lk' (kolem - země) ^yn<ëp'l. (páneh - obličej, pl. + sfx - k tvým obličejům) 
dr,P'îhi (parada-ni imperativ, m. sg - odluč se) an"ß (přece) yl'_['me (od-nad -sfx já - ode mě) lamoåF.h;-
~ai (jestliže - té levé) hn"miêyaew> (jamana- dát se napravo; Hi impf 3 os kohortativ - ať se dám 
napravo) > !ymiÞY"h;-~aiw> (a jestliže v tu prvaou) `hl'yai(m.f.a;w (nechť se dám nalevo) 

• Zdali není celá země před tebou? Odluč se, prosím, ode mne: Půjdeš-li vlevo, půjdu v 
vpravo; půjdeš-li v právo, půjdu vlevo. 

 
Gn 13,10 
jAlå-aF'YIw: (nasaa pozvedat/nést- Q imf 3 os. sg. - Lót) wyn"©y[e-ta, (4 p. - oči + sfx své) ‘ar>Y:w: (raaja - 
Q imf 3 os - a viděl) rK:åKi-lK'-ta, (4. p - vše - kikar - okrsek) !Deêr.Y:h; (toho Jordánu) yKiî (že) HL'Þku 
(kól - okolo + sfx 3 os f. - okolo ní) hq<+v.m; (zavlažovaný) ŸynEåp.li (paneh - obličeji - před ním) 
txeäv; (šachata-Pi infinitiv konstr - ničící ) hw"©hy> (Hospodin) ‘~dos.-ta, (4. p. Sodomu) hr'êmo[]-ta,w> (a 
Amoru - Gomoru) ‘hw"hy>-!g:K. (v zahradě Hospodin) #r,a,äK. (v zemi) ~yIr;êc.mi (Egypt) hk'Þa]Bo (bavaa-Q 
inin const + sfx 2 os.vcházet) `r[;co)(Cóar) 

• A pozdvedl Lot očí svých a viděl celý kraj Jordánský, že je celý zavlažený, dříve než 
zničil Hospodin Sodomu a Amoru, jako zahrada Hospodinova, jako země Egyptská 
směrem k Coaru. 

 
Gn 13,11 
Alå-rx;b.YIw: (bachara - vybrat, Q impf 3 os. sg - a zvolil + k + sfx. sobě) jAlª (Lot) tae… (k, 
zdůraznění subjektu, ke, spolu s…) rK:åKi-lK' (všechen okrsek) !Deêr.Y:h; (toho Jordánu) [S;îYIw: (nasaa - 
vydat se, táhnout- Q, impf. 3 os) jAlß (Lot) ~d,Q<+mi (min - od, kerem - východ) Wdêr>P"åYIw: (parada 
spolčovat se/ oddělit - Ni, impf. 3 os. m.) vyaiÞ (každý) l[;îme (od-nad) `wyxi(a' (ách - bratr/příbuzný, 
+ sfx 3 os. sg. m.) 

• A zvolil si Lot celý kraj Jordánský a Lot táhl na východ; tak odloučili se, jeden od 
druhého 

 
Gn 13,12 
~r'Þb.a; (Abram) bv;äy" (jašaba-Q pf, 3 os) ![;n"+K.-#r,a,(B. (v zemi - Kenaan) jAlªw> (A Lot) ‘bv;y" (jašaba-Q 
pf. 3 os.) yreä['B. (v městu) rK'êKih; (tom okrsku) lh;Þa/Y<w: (ahala-stanovat, Q, imf. 3 os.) `~do)s.-d[; (ad-až 
do/ natrvalo; Sodoma) 

• Abram zůstal v zemi Kenaanské a Lot zůstal v městech kraje a stavěl stany své až k 
Sodomě. 

 
 
Gn 13,13 
yveän>a;w> (mužové) ~doês. (Sodomy) ~y[iÞr' (raa - zlí, plurál) ~yai_J'x;w> (chata - a hříšní, plurál) hw"ßhyl; (k 
Hospodinu) `dao)m. ((velice, příliš) 

• Lidé Sodomští však byli velmi zlí a velice hříšní před Hospodinem. 
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Gn 13,14 
hw"ùhyw: (A Hospodin) rm:åa' (Q, pf, 3 os; řka) ~r'ªb.a;-la, (s ohledem/k - Abramovi) ‘yrex]a; (když, za) 
jAlå-dr,P'(hi (parada-oddělit, Ni,infinitiv - Lot)  AMê[ime¥ (meim - od + sfx 3 os.) af'ä (nasaja-pozvedni, 
Q, imperativ m. sg) an"Ü (přeci/prosím) ‘^yn<’y[e (ajin - oko, pl; sfx - 3 os) haeêr>W (raaja-Q, imperativ, 
m. sg) ~AqßM'h;-!mi  (od - tohoto místa) hT'äa;-rv,a]  (které-ty) ~v'_ (tam) hn"poðc' (sever) hB'g>n<ßw" (a jih) 
hm'd>qEïw" (a východ) `hM'y")w" (a západ) 

• A řekl Hospodin Abramovi, když Lot byl se odloučil od něho: pozvedni, prosím, oči 
své a pohlédni s místa, na kterém jsi, k severu a k jihu, k východu a k západu. 

 
Gn 13,15 
yKi (protože) #r,a'²h'-lK'-ta (tuto zemi 4p.) hT'îa;-rv,a] (kterou ty) ha,Þro (raaja- Q, ptc, m. sg) å̂l. (k 
tobě) hN"n<+T.a, (natana-Q impf. 1 os sg. + sfx 3 os. sg. f) ß̂[]r.z:l.W* (zéra- semeno, sfx tobě) `~l'(A[-d[; 
(až do - na věky) 

• Protože celou zemi, kterou vidíš, tobě dám a potomstvu tvému na vždy. 
 
Gn 13,16 
yTiîm.f;w> (sajama-Q pf 1 os., položit/ustanovit/dovolit) ß̂[]r.z:-ta,( (4.p - símě + sfx tvé) rp:å[]K; (jako 
prach) ] #r,a'_h' (té země) Ÿrv<åa (které) lk;äWy-~ai  (im - pokud, bude-li; jakala-Q imf 3 os. sg. m- 
moci) vyaiª (každý/někdo) ‘tAnm.li (manaja-být sečten; Q, infin. Const + věta účelová) rp:å[]-ta, (4.p 
prach) #r,a'êh' (té země) ß̂[]r>z:-~G:) (všechno- semeno + sfx. tvé) `hn<)M'yI (manaja- Ni impf 3 os. sg. 
m.) 

• A učiním potomstvo tvé jako prach země, takže, může-li někdo sečíst prach země, 
také potomstvo tvé bude sečteno. 

 
Gn 13,17 
~Wq… (kavama-imperativ, m. - vstaň) %LEåh;t.hi (halacha-Hit, imerat., m. sg) . #r,a'êB' (v zemi) HK'Þr>a'l 
(órech- délka, k délce) HB'_x.r'l.W (a + k - róchab - šíře) yKiî (protože) ß̂l. (k tobě) `hN"n<)T.a, (natana-Q, 
imf. 1 os.+ sfx 3 os. sg.- ji) 

• Vstaň, jdi zemí touto po její délce a šířce, neboť tobě ji dám 
 
Gn 13,18 
lh;äa/Y<w: (ahala - stanovat/rozbít stan, Q imf 3 os m sg) ~r'ªb.a; ((Abram) abo±Y"w: (bavaa přicházet-Q 
impf 3 os) bv,YE±w: (jašaba-Q imf. 3 os sg m) ynEïl{aeB. (élón - božiště, duby? - plurál, předložka v ) 
areÞm.m; (Mamre) rv<åa] (které) !Ar+b.x,B. (v Chebrónu) ~v'î-!b,YI)w: (bajana-Q imf 3 os m sg - tam) x;BeÞz>mi 
(oltář) `hw")hyl;¥ (k Hospodinu) 

• Stavěl stany své Abram, přišel a zůstal se u božišŤ Mamrého, které byly u Chebronu, 
a vystavěl tam oltář Hospodinu. 
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GENESIS 14 
 
Gn 14,1 
yhiªy>w: (hajaja- Q imf. 3 os sg - a bylo) ‘ymeyBi (den - plurál - ve dnech) lp,är'm.a; (Amrafel) r['ên>vi-%l,m,( 
(král - Šineáru) %Ayàr>a; (Arjoch) %l,m,ä (král) rs"+L'a, (Elasaru) ‘rm,[o’l'r>d'K. (Kdalrámerí) %l,m,ä (král) 
~l'êy[e (Élamu) l['Þd>tiw> (a Thádal) %l,m,î (král) `~yI)AG (Gójimu) 

• Za dnů Amrafela, krále Sinearu, Arjocha, krále Elásaru, Kedorlaomera, krále Élamu, a 
Tidala, krále Gojimu, 

 
Gn 14,2 
Wfå[' (asaja - Q pf. 2 os, pl) hm'ªx'l.mi (milchámá - válka, boj) ‘[r;B,’-ta, (4p- Béra) %l,m (král) ~doês. 
(Sodoma) [v;Þr>Bi-ta,w> (a - 4.p - Bírša) %l,m,ä (král) hr'_mo[] (Amóra - Gomora) Ÿba'än>vi (Šináb) %l,m,ä 
(král) hm'ªd>a; (Admá) ‘rb,ae’m.v,w> (a Šeméber) %l,m,ä (král) %l,m,îW (a králi) [l;B,Þ (Bela) `r[;co)-ayhi (ta-Cóar) 

• činili válku Beraovi, králi Sodomu, a proti Biršaovi, králi Amóry (Gomory), Šinabovi, 
králi Admy,a Šemeberovi, králi Cevojimu, a králi Bely, to jest Coar 

 
(40 veršů) 

 
Gn 14,3     
‘hL,ae’-lK' (každý tito) Wrêb.x'( (chabara-spojit se; Q pf 3 os pl) qm,[eÞ-la, (emeq-údolí; do) ~yDI_Fih; (ten 
Sidím) aWhß (on) ~y"ï (moře) `xl;M,(h; (melach - slaný) 

• Všichni tito spojili se do údolí Sidím, on moře solné (tam je slané moře) 
 
Gn 14,4 
~yTeÛv. ‘href.[, (dvanáct) hn"ëv' (rok) Wdßb.[' (abada-sloužit, Q pf. 3 os. pl.) rm,[o+l'r>d'K.-ta, (4.p. 
Kdáláómer) hreîf.[,-vl{v.W (třináct) hn"ßv' (rok) `Wdr'(m' (marada-bouřit se; Q pf. 3. os. pl.) 

• Dvanáct let sloužili Kdarlaomerovi, v třináctém roce vzbouřili se 
 
Gn 14,5 
hre’f.[, û[B;r>a;b.W (a čtrnáct) hn"÷v' (rok) aB'ä (bavaa-Q pf. 3 os. m. sg.) rm,[oªl'r>d'k. )(Kdáláómer) ‘~ykil'M.h;w> 
(a ti králové, pl.) rv<åa] (kteří) ATêai (4.p + sfx. 3 os. sg.m.) WKÜY:w: (nakaja-ubít, Hi impf 3 os. m. pl.) 
. ‘~yaip'r>-ta, (4.p. - Refaím) troåT.v.[;B (v - Aštarót) ~yIn:ër>q; (Karnaim) ~yzIßWZh;-ta,w> (a 4.- ty Zúzím) ~h'_B. 
(v Hámu) ‘taew> ( a 4.) ~ymiêyaeh'¥ (ty Émím) hwEßv'B. (v šáve- planina) `~yIt")y"r>qi (Kirjátajim) 

• A v čtrnáctém roce přišel Kdáláómer a králové, kteří byli s ním, a ubili Refaímské v 
Aštarot-Karnajimě a Zuzimské v Hámu a Emímské na planině Kirjatajimské 

 
Gn 14,6 
yrIßxoh;-ta,w> (a 4.p- ty Chórí) ~r'är>h;B. (har- hora + sfx. 3 os. pl. m.) ry[i_fe (Séír) d[;… (až do) !r'êaP' lyaeä 
(Él-páran) rv<ßa] (který) `rB")d>Mih;-l[; (k-poušti) 

• A Choríjské v jejich horách Séír až do Él-Paranu, který je u pouště 
 
Gn 14,7 
WbvuY"w:û (šavaba-navrátit, Q impf. 3 os. pl.) WaboøY"w: (bavaa, Q imf. 3 os. m. pl) ‘jP'v.mi !y[eÛ-la, (k En-
Mišpát) awhiä (ona) vdeêq' (Kádeš) WK§Y:w: (nakaja-pobít, Q, Hi, impf. 3 os. pl.) hdeÞf.-lK'-ta,(ta,(ta,(ta,( (4.p.-vše-
sáde-pole) yqI+lem'[]h' (ty Amálekejce)    ,, ,, ‘~g:w> (a také) yrIêmoa/h'ä-tatatata (4p. ty Emorejce) bveÞYOh; (jašaba, Q 
ptc. m. sg) `rm")T' !coðc.x;(B.  (v Chaccón-Támar) 

• A vrátili se a přišli k Én-Mišpatu [prameni soudu], ona Kadéš, a pohubili celé pole 
Amalejských, a také ty Emorejské, kteří zůstali v Chacacon-Tamaru. 
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Gn 14,8 
ace’YEw: (jacaa- vytáhnout, Q impf 3 os. sg) ~doøs.-%l,m,( (král Sodomy) hr'ªmo[] %l,m,äW (a král Amory-
Gomory) ‘hm'd>a; %l,m,ÛW (a král Admy) ¿~yyIboc.À %l,m,äW (a král Cbójimu) r[;co+-awhi [l;B,Þ %l,m,îW (a král Ela- 
toho-Cóar) WkÜr>[;Y:)w: (aracha-seřadit; Q impf. 3 os.pl.) ‘~T'ai (4.p + sfx 3 os. m. pl.) hm'êx'l.mi (bitva) 
qm,[eÞB. (émeg-dolina) `~yDI(Fih; (Sidím) 

• Vytáhli král Sodomy a král Gomory a král Admy a král Cebójimu a král Ely tedy, 
Coaru, a seřadili k bitvě v údolí Sidím. 

 
 
Gn 14,9 
rm,[oøl'r>d'K. tae (4p. Kdáláómer) ~l'ªy[e %l,m,ä (králi Ely) ‘l['d>tiw> (Tidál) ~yIëAG %l,m,ä (král pronárodů) r['ên>vi 
%l,m,ä ‘lp,r'm.a;w> (a Amrafel král Síneáru) rs"+L'a, %l,m,ä %Ayàr>a;w> (a Arjóch král Eleasaru) ~ykiÞl'm. h['îB'r>a; 
(čtyři králové) `hV'(mix]h;-ta, (4.p.-pět) 

• proti Kdáláómerovi, králi Élamu, a Tidalovi, králi pronárodů (Gojimu) a Amrafelovi, 
králi Sinearu a Arjochovi, králi Elasaru: čtyři králové proti pěti. 

 
Gn 14,10 
qm,[eäw> (a údolí) ~yDIªfih; (to Siddim) troÜa/B,¥ (kér- studna, pl) ‘troa/B, (studní) rm'êxe (asfalt) WsnU±Y"w: (navasa-
utíkat,Q impf. 3 os. m. pl.) ~doïs.-%l,m,((král-Sodomy) hr'Þmo[]w: (a Amory-Gomory) hM'v'_-WlP.YIw: 
(napala- Q impf. 3 os. pl -- tam) ~yrißa'v.NIh;w> (šaara-ponechat; Ni ptc. m. pl.) hr'h,î (hora+směr. 
akuzativ) `WsN") (navasa-utíkat; Q pf. 3. os pl.)  

• a údolí Sidím bylo studní studní asfaltových. A utekli králové Sodomy a Gomory, a 
padli tam (do nich). Ti kteří zůstali utekli do hor. 

 
Gn 14,11 
Wxq.YIw (lakacha-brát, Q imf. 3 os. m. pl.) vku’r>-lK'-ta,ta,ta,ta, (4.p-vše-rkúš=majetek) ~doôs. (Sodoma) hr'²mo[]w: 
(a Amora) ~l'Þk.a'-lK'-ta,w> (4.p-vše-jídlo) `Wkle(YEw: (halacha-Q, imf. 3 os. pl. m.) 

• Pobrali všechen majetek ze Sodomy a Amory (Gomory) a veškerou potravu jejich a 
odtáhli. 

 
Gn 14,12 
Wx’q.YIw: (lakacha-Q, impf. 3 os.pl.) jAlô-ta,ta,ta,ta, (4.p. - Lota) Av±kur>-ta,w> (a 4.p-majetek+ sfx. jeho) yxiîa]-!B, 
(syna-bratra + sfx. jeho) ~r'Þb.a; (Abram) Wkle_YEw: (halacha-Q, impf. 3 os. pl. m) aWhïw> (a on) bveÞyO 
(jašaba-Q ptc. m. sg.) `~do)s.Bi (Sodoma) 

• A vzali Lota, synovce. Abramova, a majetek jeho. On bydlel [totiž]  v Sodomě, a 
odtáhli. 

 
(50 veršů) 

 
Gn 14,13 
‘aboY"w: (bavaa-Q impf. 3 os. m. sgh.) jyliêP'h; (palít- ten utečenec) dGEßY:w: (nagada-oznámit,Hi imfp. 3 
os.m. sg.) ~r'äb.a;l. (k Abramovi) yrI+b.[ih' (Hebrej) ûaWhw> (a on + sfx jemu) !ke’vo (šakana - ubytovat; 
Q ptc. m. sg.) ynE÷l{ae(B. (elón- rovina, božiště, pl.) areäm.m;  (Mamre) yrIªmoa/h' (ten Amorejský) yxiÛa] 
(bratr) ‘lKov.a, (Eškol) yxiäa]w: (a bratra) rnEë[' (Ánera) ~heÞw> (oni) yleî[]B; (baal-pl. - účastní/pán) `~r'(b.a;-
tyrIb. (smlouva-Abram) 

• A přišel uprchlík a oznámil [to] Abramovi, hebrejskému, který bydlel v božišti Mamre 
Amorejského, bratra Eškolova a bratra Anerova, a ti byli spojenci Abramovi. 
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Gn 14,14 
[m;äv.YIw: (šamaa-uslyšet; Q impf. 3. os. sg. m.) ~r'êb.a; (Abram) yKiî (že) hB'Þv.nI (šabaja-zajmout; Ni pf. 
3 os. sg. m.) wyxi_a'  (bratr + sfx. jeho) qr,Y"“w: (rajaqa-uvolnit/vytrhnout; Hi, impf. 3 os. sg. m.) 
wyk'øynIx]-ta,ta,ta,ta, (4.p-chaníg-věrný/osvědčený-pl. + sfx své) ydeäyliy> (jalíd-potomek/narozený; pl. m.) Atªybe 
(dům + sfx. jeho) ‘rf'[' hn"Ümov. (osmnáct ) tAaême vl{åv.W (tři sta) @Doàr>YIw: (radafa-dohonit/pronásledovat - 
Q impf. 3 os. m. sg.) `!D")-d[; (až do Danu) 

• A uslyšel Abram, že byl zajat jeho bratr, uvolnil své osvědčené [lidi],  kteří se narodili 
v domě jeho: tři sta osmnáct [mužů], a pronásledoval [je] až k Danu 

 
Gn 14,15 
qle’x'YEw: (chalaka-přidělit; Ni impf. 3 os. sg. m.) Ÿ~h,óyle[] (naproti + sfx. nim) hl'y>l:± (noc) aWhï (on) 
wyd'Þb'[]w: (služebníci + jeho) ~Ke_Y:w: (nakaja-Hi impf. 3 os. m. sg. + sufix 3 os. pl.) ‘~peD>r>YIw:¥ (darafa-
dohonit; Q imp. 3 os. sg. m. + sfx je) hb'êAx-d[; (až do Chóbu) rv<ïa] (který) lamoßF.mi (vlevo) `qf,M'(d;l. 
(od Damašku) 

• Rozdělil se proti nim v noci - on a jeho služebníci. A pobil je a pronásledoval je až k 
[městu] Choba, které leží v levo [severně]  od Damašku. 

 
Gn 14,16 
bv,Y"̈w: (šavaba-navrátit; Hi impf. 3 os. sg. m.) vku_r>h'-lK' taeÞtaeÞtaeÞtaeÞ (4.p. všechen majetek) jAl’-ta,ta,ta,ta, û~g:w> (a 
též Lota') wyxiÛa (brata - sfx. jeho) ‘Avkur>W (rkúš - majetek jeho) byviêhe (šavaba-Hi, pf. 3. os. sg. m.) 
~yviÞN"h;-ta,ta,ta,ta, ~g:ïw> (a též 4.p.- ženy) `~['(h'-ta,w> (a 4.p - příbuzné pl.) 

• A vrátil všechen majetek, také Lota, bratra svého, a majetek jeho, také vrátil ženy jeho  
a příbuzné.  

 
Gn 14,17 
aceäYEw: (jacaa-Q impf. 3 os. m. sg.) é~dos.-%l,m,( (král Sodomy) èAtar'q.li (karaa-povolat; Q. infin. + sfx 
jeho) yreäx]a; (když) AbªWv (šavaba-Q, infin. + sfx jeho) ‘tAKh;me¥ (od + nakaja- Hi infin.) rm,[oêl'-rd'K.-ta,ta,ta,ta,  
(4.p - Kederleómer) ~ykiÞl'M.h;-ta,w> (4. p - a od těch králů) rv<åa] (kteří) AT+ai (4. p + jeho) hwEëv' qm,[eä-la, 
(v dolině Šáve) aWhß (on) `%l,M,(h; qm,[eî (dolina toho krále) 

• A vyšel mu vstříc král Sodomský, když se vrátil, když pobil Kederleómera a krále, 
kteří byli s ním, do doliny Šavé, do doliny královské 

 
Gn 14,18 
ä ‘qd,c,’-yKil.m;W (a Melkísedek, král Sedek) ~leêv' %l,m, (král Sálem) ayciÞAh (jacaa-Hi pf. 3 os. sg. m.) 
~x,l,ä (chleba) !yIy"+w" (víno) aWhïw> (a on) `!Ay*l.[, laeîl. !hEßko (kněz k Bohu Nejvyššímu) 

• a Malki-Cedek, král Šalemský, dal vynést chléb a víno, a on byl knězem Boha 
Nejvyššího. 

 
Gn 14,19 
WhkeÞr>b'y>w:¥ (baraka-Pi impf. 3. os. sg. m. + sfx jemu) rm:+aYOw: (amara-Q impf. 3 os. m. sg.) %WrÜB' 
(baraka-Q pas. ptc. sg. m.) ‘~r'b.a; (Abram) laeäl. (k Bohu) !Ayël.[, (Nejvyššímu) hnEßqo (kanaja-tvořit; 
Q ptc. m sg.) `#r,a'(w" ~yIm:ïv' (nebe a země) 

• A požehnal mu, řka: Požehnán Abram Bohem Nejvyšším, stvořitelem nebe a země 
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Gn 14,20 
‘%Wrb'W (baraka-Q pas. ptc m. sg) laeä (Bůh) !Ayël.[, (Nejvyšší) !GEïmi-rv,a] (který - magana-vydat; Pi pf. 
3. os. sg. m.) ^yr,Þc' (pl. car- protivníky; sfx 2 os. - tvé) ^d<+y"B. (v ruce tvé) Alï-!T,YIw: (natana- Q impf. 
3 os. sg. m. + k + sfx 3 os. m. sg.) rfEß[]m; (desetinu) `lKo)mi  (mim kól - od všeho) 

• A pochválen Bůh Nejvyšší, který vydal protivníky tvé v ruce tvé. A [Abram] dal mu 
desátek ze všeho. 

 
Gn 14,21 
rm,aYOðw: (amara-Q impf. 3 os. sg. m.) ~doßs.-%l,m,( (král Sodomy) ~r'_b.a;-la, (4.p - Abramovi) yliä-!T, 
(natana-Q imperativ m. sg. - sfx. mě) vp,N<ëh; (ty duše) vkuÞr>h'w> (a ten majetek) `%l")-xq:) (lakacha-
imper. m. sg. - k tobě) 

• A řekl král Sodomský Abramovi: dej mi duše a majetek vezmi sobě 
 
Gn 14,22 
rm,aYOðw: (amara-Q impf. 3 os. sg. m.) ~r'Þb.a; (Abram) ~do+s. %l,m,ä-la, (ke králi Sodomy) ytimo’yrIh] 

(ravama-zvedat; Hi pf. 1.os. sg.) ydIÛy" (ruka + sfx moji) !Ayël.[, laeä ‘hw"hy>-la, (k Hospodinu Bohu 
Nejvyššímu) hnEßqo (qanaja- Q ptc m. sg.) `#r,a'(w" ~yIm:ïv' (nebe a země) 

• řekl Abram králi Sodomskému: Zvedám ruku svou k Hospodinu, Bohu Nejvyššímu, 
stvořiteli nebe a země, 

(60 veršů) 
Gn 14,23 
‘jWxmi-~ai (jestliže- 4.p - nit) . d[;äw> (až do/nikdy) l[;n:ë-%Ar)f (řemínek - sandálu) xQ:ßa,-~aiw> 
(jestliže/třeba/když -- lakacha-Q impf 1 os. sg.) %l"+-rv,a]-lK'mi (od všeho - který k tobě) al{åw> (a ne) 
rm;êato (amara-Q impf. 2 os. sg. m.) ynIßa] (já) yTir>v:ï[/h, (ašara-zbohatnout; Hi pf. 1 os. sg.) `~r'(b.a;-ta, 
(4. p - Abram) 

• že ani nit ani řemínek sandálu nevezmu, vůbec ničeho z toho, co ti patří, abys neřekl: 
já jsem způsobil zbohatnutí Abrama. 

 
Gn 14,24 
yd;ª['l.Bi (kromě) qr;… (jen) rv<åa] (který) ; Wlåk.a'¥ (akala-Q pf. 3.os. pl.) ~yrIê['N>h (ti služebníci) ql,xe’w> (ten 
díl, podíl) ~yviên"a]h'¥ (ti muži) rv<ïa] (kteří) Wkßl.h' (halacha-Q pf. 3. os. pl.) yTi_ai (4. p + sfx. mnou) 
‘rnE[' (Áner) lKoåv.a, (Eškól) areêm.m;W (a Mamre) ~heÞ (oni) Wxïq.yI (lakacha-Q impf. 3 os. m. pl.) `~q")l.x, 
(příděl + sfx 3 os. pl. m.) 

• Kromě jen toho, co snědli služebníci, a toho podílu pro ty muže, kteří šli se mnou: 
Anér, Eškol a Mamré. Oni vezmou podíl svůj. 
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GENESIS 15 
Gn 15,1 
rx;a; (Potom) ~yrIb'D>h; (dabar- slovo, pl. m.)   hL,aeh' (ele - tito, těchto) hy"h' (hajaja-Q,pf. 3.os. m. 
sg) hw"hy>-rb;d> (slovo - Hospodinovo) ~r'b.a;-la, (el - k, Abramovi)  hz<x]M;B (machaze - vidění)  rmoale; 
(řka)  ar'yTi-la; (al - ne; jaraa - bát se; Q impf.,2.os, jusiv? )  ~r'b.a; (Abrame)  ykinOa' (já)!gEm' (magen 
- štít)  %l' (k tobě)  ^r>k'f. (šákar - mzda, zásluha, odplata, sfx. tvá)  hBer>h; (rabaja- rozmnožovat, 
Hi, inf.)  daom. (přespříliš, nadmíru) 

• Potom byla takováto slova Hospodinovo k Abramovi ve vidění; Hospodin řka: Neboj 
se, Abrame! Já jsem štítem tvým. Odměna tvá velmi hojná. 

 
 
Gn 15,2 
rm,aYOw: (amara - Q. impf. 3 os.) ~r'b.a;  (Abram)   yn"doa] (Pán, Panovník)   hwIhy/ (Hospodin)   yli-!T,Ti-hm; 
(co-…natana- Q impf. 2. os. ..- k + sfx. mě)   ykinOa'w> (vav+ já)   %leAh  (halacha-Q. ptc. m. sg.)   
yrIyrI[] (aríbí- bezdětný)  qv,m,-!b,W (a syn; mečet-nárok, - nároku)   ytiyBe (bajit- dům, sfx. 1os. sg.)  
aWh (on)   qf,M,D; (Damašek)   `rz<[,ylia/  (Elíezer)  

• Abram řekl: Panovníku Hospodine! Co dáš mně, když kráčím bezdětný? A syn nároku 
na můj dům je Eliézer z Damašku. 

 
Gn 15,3 
rm,aYOw: (amara-Q, impf. 3 os.)  ~r'b.a; (Abram)   !he (hle)   yli (ke mě)   al{ (ne)   hT't;n" (natana-Q pf. 
3 os.)   [r;z" (zera - potomek, símě)    hNEhiw> (a hle)   ytiyBe-!b,  
 (syn- domu + sfx. mého)   vreAy (jaraša - přivlastnit, vlastnit Q. ptc)   `ytiao  (et + sfx. 1 os. - mě)    

• Abram pravil: Hle, nedal jsi  mi potomstva, a hle, syn domu mého bude dědící mého. 
 
Gn 15,4 
hNEhiw> (a hle)  hw"hy>-rb;d> (slovo Hospodinovo)   wyl'ae (el - k + sfx. 3 os.)   rmoale (řka)   al{ (nikoli)  
^v.r'yyI (jaraša - dědit; Q impf. 3 os. m. sg. + sfx. 2 os. sg.)   hz< (tneto)    ~ai 
-yKi (nýbrž, ledaže, kromě, leč)   rv,a] (který)   aceyE (jacaa- vycházet, Q, impf. 3 os. m. sg.)  ^y[,Memi 
(mim- od, meeh - nitro, lůno, + sfx. 2 os. sg.m.)   aWh (on)   ̀^v,r'yyI  (jaraša - dědit, Q, impf. 3 os 
m. sg. + sfx 2 os. sg. m.)    

• A hle stalo se k němu slovo Hospodinovo, Hospodin řka: nikoliv, tento nebude dědit, 
po tobě, nýbrž ten, jenž vyjde z lůna tvého, bude dědit po tobě. 

 
Gn 15,5 
aceAYw: (jacaa- vycházet, Hi impf. 3 os m. sg.)  Atao (4p + sfx, jeho)   hc'Wxh; (ha + húc - ven + ha - 
směr. akuzativ)   rm,aYOw: (amara - Q impf 3 os. sg. m.)   an"-jB,h; (nabata - pohlédnout, Hi imper, 
m.sg. + zesílení)   hm'y>m;V'h; (ta nebesa + směr akuzativ?)   rpos.W  (safara - spočítat, Q, imper. m. 
sg.)    ~ybik'AKh; (kókab - hvězda, pl.)   lk;WT-~ai (im - je-li, jestliže  .. jakala- moci, Q impf. 2 os. 
sg. m.)   rPos.li (safara - inf., vedl. věta účelová „aby“)   ~t'ao (4p + sfx 3 os. pl m.)   rm,aYOw: ( a řekl 
- Q. 3 os. impf)   Al (k + sfx. 3 os. sg. m.)   hKo (tak, takto)   hy<h.yI (hajaja- Q impf. 3 os. sg. m.)   
`^[,r>z: (zera - sémě, potomstvo + sfx. tvé.)   

• Vyvedl ho ven a řekl: Pohleď na nebesa a sečti hvězdy, můžeš-li je sečíst; a řekl mu: 
tak bude potomstvo tvé. 

 
Gn 15,6 
!mIßa/h,w> (amana- věřit, Hi pf. 3 os.)  hw"+hyB;¥ (v + Hospodina)   h'b,îv.x.Y:w: (chašaba- pokládat, Q 

impf. 3 os. sg. m.)   ALß (k němu)   ̀hq")d'c. (spravedlnost)    

Komentář [VZ1]: ? 
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• A uvěřil v Hospodina a on mu to pokládal za spravedlnost. 
 
Gn 15,7 
rm,aYOw: (a řekl - Q impf.)  wyl'ae (k + sfx. němu)   ynIa (já)   hw"hy>] (Hospodin)   rv,a] (který)   ̂ ytiaceAh 
(jacaa - vodit, Hi pf. 1 os. sg. + sfx. tebe)   rWame (min - od; Úr)    ~yDIf.K; (Chaldejského)   tt,l' (l 
+ natana- Q inf, vedl. věta účelová „aby“)   ̂ l. (k tobě)   #r,a'h'-ta, (4 p - tuto - zemi)   taZOh; 
(tuto)   ̀HT'v.rIl.  (l + jadaša - dát do vlastnictví, Q inf., vedl věta účelová + sfx 3 os. f. sg.)    

• A řekl mu: Já jsem Hospodin, který jsem vyvedl tebe z Uru Kaldejského, abych ti dal 
zemi tuto do vlastnictví. 

 
Gn 15,8 
rm;aYOw:  (a řekl - Q impf. 3 os.)  yn"doa] (já)   hwIhy/ (Hospodin)   hM'B; (v čem)   [d;ae (jadaa- poznat, Q 
imf. 1 os. sg. m.)   yKi (že)  ̀hN"v,r'yai (jaraša - zdědit, Q impf. 1 os. sg. m. + sfx. 3 os. f. sg.)     

• A řekl (Abram): Hospodine, po čem poznám, že obdržím ji? 
 
Gn 15,9 
rm,aYOw: (a řekl)  wyl'ae (k + sfx. němu)   hx'q (lakacha-vzít, Q imper. m. sg.)   yli. (k + sfx. mě)   hl'g>[, 
(eglá - jalovice)   tv,L,vum (šlóš - tři, f.)   z[ew>. (éz- a koza)    tv,L,vum. (tříletá)   lyIa;w> (a berana)   vL'vum. 
(tříletého)   rtow> (a hrdličku)   ̀lz"Agw>  (a holoubátko)    

• Řekl mu: Přines mi tříletou jalovici, tříletou kozu, tříletého berana, hrdličku a 
holoubátko. 

 
Gn 15,10 
Al-xQ;YIw: (lakacha- vzít, Q impf. 3 os.)  hL,ae-lK'-ta, (4p. - vše - tyto)   rTeb;y>w: (katara-

rozdělit, Pi impf. 3 os m. sg.)  ~t'ao (4. p - sfx. 3 os m. pl)   %w<T'B; (v - uprostřed)   !TeYIw: 
(natana- dal, Q impf 3 os.)   Art.Bi-vyai (každý- beter-dílec + sfx. 3 os. sg. m.)    tar;q.li ( 

vstříc)   Wh[ere (réa - druhu; sfx 3 os. sg.)   rPocih;-ta,w> (4 p - cifór - ptáci )   al{ (nikoli)   

`rt'b'  (batara-rozpůliti, Q pf 3 os. sg. m.)    
• Vzal všechna tato zvířata rozřízl je v prostřed a dal jednu polovici naproti druhé, ale 

ptáky nerozpůlil. 
 
Gn 15,11 
dr,YEw: (jarada- snést, spustit se Q impf 3 os. m. sg.)  jyI[;h' (dravci)   ~yrIg"P.h;-l[; (k - peger-

mrtvá těla, pl, )   bVeY:w: (našaba - odhánět, Hi impf 3 os. sg.m )   ~t'ao (4 p- sfx. je)   ̀~r'b.a; 
(Abram)    

• Tu sletělo dravé ptactvo na mrtvá těla, ale Abram je odháněl. 
 
Gn 15,12 
yhiy>w: (hajaja-Q impf, 3 os. m. sg.)  vm,V,h (šemeš - slunce)   aAbl'; (bavaa-vstoupit, vejít, 
zacházet… inf. vedl. věta účelová)   hm'Der>t;w> (tardemá- mrákoty)   hl'p.n" (napala-padat, Q pf. 
3os. f. sg)  ~r'b.a;-l[; (al - k; na Abrama)   hNEhiw> ( a hle)    hm'yae (ejmá - příšera, strašidlo)   hk'vex] 
(chašeká - temnota)   hl'dog> (pádol-veliký)   tl,p,nO (napala-padat, svalit, Q ptc f. sg)   `wyl'['  (al - k 
+ sfx. 3 os. sg. m.)    

• Stalo se, když slunce zapadalo4 (vycházelo), mrákota padla na Abrama, a hle, hrůza a 
tma padla na něho. 

                                                
4 Dle překladatelské tradice a dle toho, že byla „temnota“ � slunce zapadalo 

Komentář [VZ2]: ?? 
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Gn 15,13 
rm,aYOw: (amara- Q, impf. 3 os. sg. m.)  ~r'b.a;l. (na Abrama)  [;doy" (jadaa-znát, Q inf. abs.)  [d;Te 
(jadaa-Q imf.2 os m. sg.)  rgE-yKi (že - host, cizinec)  hy<h.yI (hajaja-Q imf. 3 os m. sg.)  ^[]r>z: (zera - 
semeno, potomek + sfx. tvoji)  #r,a,B. (v zemi)  al{ (ne) ~h,l' (k + nim - sfx 3 os. m pl.)  ~Wdb'[]w: 
(abada - otročit, pracovat, Q pf 3 os. pl. + sfx. 3 os. m. pl.)  WN[iw> (anaja - být pokořen, plahočit 
se…Pi, pf. 3 os. pl.)  ~t'ao (4 p. + sfx. jim)  [B;r>a; (čtyři)  tAame (sta)  ̀hn"v'  (rok)   

• A řekl Abramovi: poznáním poznej, že potomci tvoji budou cizinci v zemi, ta nebude 
jejich, budou jim otročit a budou utiskováni jimi po 400 let. 

 
Gn 15,14 
~g:w> (gam - také,přece)  yAGh;-ta, (4.p. - ten národ)  rv,a] (který)  Wdbo[]y: (abada- sloužit, Q 

impf. 3 os. m. pl.)  !D' (dajana - obhajovat, vést při, Q ptc. m. sg.)  ykinOa' (já)  !ke-yrex]a;w>  (po 

- takto)  Wac.yE (jacaa- vycházet, Q impf. 3. os. m. pl.)  vkur>Bi (dkúš - majetek)  ̀lAdG"  
(veliký)   

• Avšak národ, kterému budou oni sloužit, budu soudit já a vyjdou s majetkem velikým. 
 
Gn 15,15 
hT'a;w> (a ty)  aAbT' (bavaa - přicházet, vejít, Q impf. 2. os. m. sg.)  ^yt,boa]-la, (k- otcům + sfx. 
tvým)  ~Alv'B. (v pokoji)  rbeQ'Ti (kabara - být pochován, Ni impf. 2 os. m. sg.)  hb'yfeB. (šejbá - 
úděl stáří) hb'Aj (tób - dobrý, tvar f.) 

• Ty vejdeš k otcům svým v pokoji, budeš pohřben v dobrém (šťastném) stáří. 
 
Gn 15,16 
rAdw> (dór - pokolení, věk)  y[iybir> (čtvrté)  WbWvy" (šavaba - navrátit, Q impf. 3 os. m. pl.)  hN"he 
(sem)  yKi (protože)  ~lev'-al{ (ne-dovršený)  !wO[] (vina, hřích)  yrImoa/h' (těch Emorejců)  hN"he-d[; (ad - 
až do…sem)   

• Čtvrté pokolení vrátí se sem, protože až dosud nebyla dovršena vina Emorejci. 
 
Gn 15,17 
yhiy>w: (hajaja-Q impf. 3 os. m. sg.)  vm,V,h; (to slunce)  ha'B' (bavaa- zapadnout, vycházet; Q pf. 3 
os. f. sg.)  hj'l'[]w: (mrákota, tma tmoucí)  hy"h' (hajaja, Q pf. 3. os.  m. sg.)  hNEhiw> ( a hle)  rWNt; 
(pec)  !v'[' (kouř, dým)  dyPil;w> (pochodeň)  vae (oheň) rv,a] (který)  rb;[' (abara - jít kolem, Q pf. 3 
os. m. sg.)  !yBe (mezi) ~yrIz"G>h;  (gezer - kus, pl. m.)  hL,aeh' (těmi)   

• Zapadlo slunce a nastala tma tmoucí: a hle, byla kouřící pec a ohnivá pochodeň, která 
planula mezi těmito kusy. 

 
Gn 15,18 
~AYB; (v den)  aWhh; (on)  tr;K' (karata - uzavírat smlouvu, Q pf. 3 os. m. sg.)  hw"hy> (Hospodin)  
~r'b.a;-ta, (s Abramem)  tyrIB. (smlouva)  rmoale (řka)  ̂ []r>z:l. (k semeni + sfx - tvému)  yTit;n" (natana 
- Q pf. 1 os. sg.)  #r,a'h'-ta, (tu zemi)  taZOh; (tuto)  rh;N>mi ( od …- gahar - řeka)  ~yIr;c.mi (Egypta)  
rh'N"h;-d[; (ad - až do… té řeky)  ldoG"h; (té veliké )  tr'P.-rh;n> (řeky - Eufrat)   

• V ten den uzavřel Hospodin smlouvu s Abramem a řekl: potomstvu tvému dávám 
zemi tuto od řeky Egypta až k veliké řece, řece Eufrat. 

 
Gn 15,19 
ynIyQeh;-ta (4 p - Kénijci)  yZInIQ.h;-ta,w> (a Kenazejci)  taew> (a ty)  ynImod>Q;h; (Kadmónce)   

Komentář [VZ3]: Figura 
etymologica? 

Komentář [VZ4]: zajímavé 

Komentář [VZ5]: zapadne 
nebo vyjde? 
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• (Zemi) Koninců, Kenazejců a Kadmónců. 
 
Gn 15,20 
yTixih;-ta,w>   yZIrIP.h;-ta,w>   ̀ ~yaip'r>h'-ta,w>  

• (dále) Chetejců, Perizejců a Refájců 
 
Gn 15, 21 
yrImoa/h'-ta,w>   ynI[]n:K.h;-ta,w>   yviG"r>GIh;-ta,w>   ysiWby>h;-ta,w>  

• (dále) Emorejců, Kenaanců, Girgašejců a Jebúsejců. 
 
 
 

GENESIS 16 
 
Gn 16, 1 
yr;f'w> (A Sára) ~r'b.a; tv,ae (manželka Abramova) al (ne)  hd'l.y" (jalada- rodit, Q pf. 3. os. f. sg.)  

Al (k + němu)  Hl'w> (a k + sfx. 3. os. sg. f.)  hx'p.vi (služka)  tyrIc.mi (Egypťanka)  Hm'v.W (a 

jméno + sfx její) rg"h'  (Hagar) 
• Saraj, manželka Abramova, neporodila mu; měla egyptskou služku, která se 

jmenovala Hagar. 
 
Gn 16, 2 
rm,aTow (amara - Q impf. 3. os.f. sg.)  yr;f': (Sáraj)  ~r'b.a;-la, (k Abramovi)  an"-hNEhi (Hle - nuže, 
přeci)  ynIr;c'[] (acara - uzavřít, Q pf. 3 os. sg. m.)  hw"hy> (Hospodin)  td,L,mi (min + jalada - plodit, 
Q inf. constr.)  an"-aBo (bavaa- vejít, Q imper. sg. m. - přeci)  ytix'p.vi-la, (k služce + sfx mojí)  yl;Wa 
(snad)  hn<B'ai (banaja- mít syny; Ni impf. 1 os. sg.)  hN"Memi (od + sfx. 3 os. sg. f. = ní) [m;v.YIw:  
(šamaa - slyšet, uposlechnout, Q impf. 3 os. sg. m.)  ~r'b.a; (Abram)  lAql. (k hlasu)  ̀yr'f' (Sáraj)   

• A řekla Saraj Abramovi: hle, Hospodin uzavřel mé plození. Vejdi k služce mé; snad 
budu rodit syny od ní. A uposlechl Abram hlasu Saraj. 

 
Gn 16, 3 
xQ;Tiw: (lakacha - Q impf. 3 os. sg. f.)  yr;f' (Saraj)  ~r'b.a;-tv,ae (žena Abramova)  rg"h'-ta, (Hagaru)  
tyrIc.Mih; (tu Egypťanku)  Ht'x'p.vi (služku její)  #Qemi (od + uplynutí, konec)  rf,[, (deset)  ~ynIv' (roků)  
tb,v,l. (jašaba - usadit, Q inf. constr. - vedl věta)  ~r'b.a; (Abram)  #r,a,B. (v zemi)  ![;n"K. (Kenaán)  
!TeTiw: (natana - Q impf. 3 os. sg. f.)  Ht'ao (4 p - sfx f. 3 os. sg.)  ~r'b.a;l. (k Abramovi)  Hv'yai (muži 
+ sfx. jejímu)  Al (k němu)  ̀hV'ail. (k + ženu)   

• A vzala Saraj, manželka Abramova, Egypťanku Hagar, služku svou, po uplynutí deseti 
let, když se Abram usadil v zemi Kenaanské; a dala ji Abramovi, manželi svému, za 
manželku. 

 
Gn 16, 4 
aboY"w: (bavaa- Q impf. 3 os. sg. m.)  rg"h'-la, (k Hagar)  rh;T;w: (haraja - počít, Q impf. 3 os. f. sg.)  
ar,Tew: (raaja - vidět, Q impf. 3 os. f. sg.)  yKi (že)  ht'r'h' (haraja - počít, Q pf. 3 os. f. sg.)  lq;Tew: 
(kalala - zlehčovat, Q impf. 3 os. sg. f.)  HT'r>biG> (gbíráh - paní + sfx. její)  `h'yn<y[eB. (v ajin - oko, 
pl. + sfx. jejích)   

• A vešel k Hagaře, která počala. Když pozorovala, že počala, klesla paní její v očích 
jejích. 
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Gn 16, 5 
rm,aTow: (amara - Q impf. 3 os. sg. f.)  yr;f' (Sáraj)  ~r'b.a;-la (k Abramovi)  ysim'x], (křivda + sfx. 
moje)  ̂ yl,[' (na + sfx tobě)  ykinOa' (já)  yTit;n"  (natana - Q pf. 1 os. sg.)  ytix'p.vi (služku + sfx moji)  
^q,yxeB. (chejr - klín, v klín + sfx tvůj)  ar,Tew: (raaja - Q impf. 3 os. sg. f.)  yKi (že)  ht'r'h' (haraja - 
počít, Q pf. 3 os. sg. f.)  lq;aew" (galala - Q impf. 1. os. sg)  h'yn<y[eB. (v očích - pl., + sfx. jejích)  
jPov.yI (šapata - soudit, Q, impf. 3 os. sg. m.)  hw"hy> (Hospodin)  ynIyBe (mezi + sfx. 1 os. sg.)  `^yn<ybeW ( 
a mezi tebou)   

• A řekla Saraj Abramovi: křivda se mně stala tebou; já jsem dala služku svou v klín 
tvůj, a když pozorovala, že počala, klesla jsem v očích jejích. Ať soudí Hospodin mezi 
mnou a tebou. 

 
Gn 16, 6 
rm,aYOw: (amara - Q impf. 3. os. m. sg.)  ~r'b.a; (abram)  yr;f'-la, (4 p. - Sáraj)  hNEhi (hle)  %tex'p.vi 
(služka + sfx. tvá)  %dey"B. (v ruce + sfx. tvé)  Hl'-yfi[] (asaja - učinit, Q imper. f. sg. + k + sfx. 3 
os. f. sg.)  bAJh; (to dobré)  %yIn"y[eB (v očích + sfx. tvých)  h'N<[;T.w:. (snaha - trápit, pokořovat; Pi 
impf. 3 os. sg. f. + sfx. jí)  yr;f' (Sáraj)  xr;b.Tiw: (baracha - utíkat, Q impf. 3 os. f. sg.)  `h'yn<P'mi (od 
tváře + sfx. její)   

• Abram řekl Saraj: hle, služka tvá je v tvé moci, učiň jí, co je dobré v tvých očí. Saraj 
trápila ji, a ona  utekla od její tváře. 

 
Gn 16, 7 
Ha'c'm.YIw: (macaa - nalézt, Q impf. 3 os. m. sg. + sfx. ji )  %a;l.m; (anděl)  hw"hy> (Hospodin)  

!y[e-l[; (na-prameni)  ~yIM;h; (té vody)  rB'd>MiB; (v poušti)  %r,d,B. (na cestě) `rWv (Šur)   
• Anděl Hospodinův nalezl ji u pramene vody v poušti, u pramene na cestě do Šůru. 

 
Gn 16, 8 
rm;aYOw: (amara - Q, impf. 3 os. m. sg.)  rg"h' (Hagar)  tx;p.vi (služebnice)  yr;f' (Sáraj) 
  hZ<mihZ<mihZ<mihZ<mi----yaeyaeyaeyae (kde-od-tohoto)5  tab' (bavaa - Q pf. 2 os. f. sg.)  hn"a'w> (án - kam?... a kam? + směr. 
akuzativ)  ykilete (halacha - Q pf. 2 os. f. sg.)  rm,aTow: (amara - Q impf. 3. os. sg. f.)  ynEP.mi (min - od; 
pane - tváře)  yr;f' (Sáraj)  yTir>biG> (paní + sfx. mé)  ykinOa' (já)  ̀tx;r;Bo  (baracha - utíkat, Q ptc. f. sg.)   

• A pravil: Hagaro, služebnice Sáraj, odkud přicházíš a kam jdeš? A pravila: od Saraji, 
paní své, já utíkám. 

 
Gn 16, 9 
rm,aYOw: (amara - Q impf. 3. os. sg. m.)  Hl' (k ní)  %a;l.m; (posel)  hw"hy> (Hospodin)  ybiWv (šavaba - 
navrátit,  Q, imper. f. sg.)  %Ter>biG>-la, (k paní + sfx. tvé)  yNI[;t.hiw> (anaja - ponížit se, být pokořen, 
Hit, imper. f. sg.)  tx;T; (pod)  h'yd,y" (jad- dual f., ruce; + sfx. její)   

• A řekl jí anděl Hospodinův: vrať se k paní své a pokoř se pod ruce její. 
 
Gn 16, 10 
rm,aYOw: (amara - Q impf. 3. os. sg. m.)  Hl' (k ní)  %a;l.m; (anděl)  hw"hy> (Hospodina)  hB'r>h; (rabaja - 
rozmnožovat, Hi inf.)  hB,r>a; (rabaja - Hi impf. 1 os. sg.)  %[er>z:-ta, (4p - símě + sfx. tvé)  al{w> (a 
ne)  rpeS'yI (safara - sečíst, Ni, impf. 3. os. m. sg.) `brome  (od + rób - hojnost)   

• Řekl jí anděl Hospodinův: rozmnožením rozmnožím símě tvé,  nebude sečteno pro 
množství. 

 
                                                
5 Stejně je to formulováno v talmudu: odkud jdeš a kam?... tato vazba je ojedinělá! 

Komentář [VZ6]: ? 
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Gn 16, 11 
rm,aYOw: (amara - Q impf. 3. os. sg. m)  Hl' (k ní)  %a;l.m; (anděl)  hw"hy> (Hospodina)  %N"hi (hiné - hle + 
sfx. ty)  hr'h' (harah - těhotná)  T.d>l;yOw> (jalada - porodit, Q impf. 2. os. f. sg.)  !Be (syn)  tar'q'w> 
(karaa - volat, nazvat; Q impf. 2. os. f. sg.)  Amv. (jméno + sfx. jeho)  la[em'v.yI (Jišmael)  [m;v'-yKi 
(protože- šamaa-Q pf. 3. os. sg. m.)  hw"hy> (Hospodin)   
%yEn>['-la, (na - aní=trápení, sfx. tvé)   

• Řekl jí anděl Hospodinův: Hle ty jsi těhotná a porodíš syna, a nazveš jméno jeho: 
Jišmaél, neboť „Hospodin slyšel" trápení tvé. 

  
Gn 16, 12 
aWhw> (a on)  hy<h.yI (hajaja - Q, impf. 3. os. sg.)  ar,P, ~d'a' (vazba = lítý člověk, člověk s povahou 
divokého osla)  Ady" (ruka + sfx. jeho)  lKob; (ve všem)  dy:w> (a ruka)  lKo (všech)  AB (v + sfx. něm)  
ynEP.-l[;w> (a nad tvářemi - pl.)  wyx'a,-lk' (všech - bratří - pl., + sfx. jeho)  !Kov.yI (šakana - bydlet, Q 
impf. 3. os. m. sg.)   

• On bude divokým člověkem: ruka jeho (bude) proti všem a ruka každého proti němu a 
proti všem bratrům svým bude bydlet. 

 
Gn 16, 13 
ar'q.Tiw: (karaa - Q, impf. 3. os. f. sg.)  hw"hy>-~ve (jméno - Hospodin)  rbeDoh; (dabara - Q ptc. m. sg. 
abs.)  h'yl,ae (k + sfx. ní)  hT'a; (ty)  lae (Bůh)  yair\ (ráí - vidění, pohled)  yKi (protože, neboť)  hr'm.a' 
(amara - Q, pf. 3. os. f. sg.)  ~g:h] (přece, zda)  ~l{h] (zde)  ytiyair' (raaja - Q pf. 1. os. )  yrex]a; (za)  
yairo (raaja - Q ptc. m. sg. + sfx. mě)   

• A nazvala jméno Hospodina, mluvícího s ní: „Ty jsi Bůh vidění, neboť pravila: přece 
zde pohlížím za tím, který vidí mne. 

 
Gn 16, 14 
!Ke-l[; (proto)  ar'q' (karaa - Q, pf. 3 os. m. sg.)  raeB.l; (k; 3 p. - studni)  raeB. (studna)  yx;l; (l - 3 p. 
- Živého)  yairo (raaja - Q, ptc, + sfx mě)6  hNEhi (hle, aj, tu, když)  vdeq'-!ybe (mezi - Karešem)  !ybeW (a 
mezi)  ̀dr,B' (Báredem)  

• Proto nazvala studni studní Živého, mne vidoucího.Hle (ta je) mezi Kadešem a 
Baredem. 

 
Gn 16, 15 
dl,Tew: (jalada - porodit, Q impf. 3. os. sg. f.)  rg"h' (Hagar)  ~r'b.a;l. (Abramovi)  !Be (syna)  ar'q.YIw: 
(karaa - Q impf. 3.os. sg. m.)  ~r'b.a; (Abram)  AnB.-~v, (jméno-syna, sfx. jeho)  hd'l.y"-rv,a] (kterého-
- jalada- 3. os. f. sg.)  rg"h' (Hagar)  ̀la[em'v.yI (Jišmael)   

• A porodila Hagar Abramovi syna a Abram nazval syna svého, kterého porodila Hagar, 
jménem Jišmael. 

 
Gn 16, 16 s 
~r'b.a;w> (Abram)  ~ynImov.-!B, (syn-osmdesáti) ~ynIv' (let)   vvew> (šest) ~ynIv' (let)   
rg"h'-td,l,B. (- vedl. věta,jalada - Q inf.constr. …  - Hagar)  la[em'v.yI-ta, (4.p - Jišmaele) `~r'b.a;l.  
(Abramovi)  

• Abram měl osmdesát šest let, když porodila Hagar Jišmaéla Abramovi. 

                                                
6 Studně k tomu Vidoucímu odkazuje, „studnice k živému, vidoucímu mě“. Ta studně k Němu jen odkazuje - „já 
jsem ta studně Živé vody“ (Jan 4, Jan 7). JK SZ velmi dobře zná a odkazuje k němu. 

Komentář [VZ7]:  
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GENESIS 17 
Gn 17, 1 
yhiy>w: (hajaja - Q impf. 3. os. sg. m.)  ~r'b.a; (Abram)  ~y[iv.Ti-!B, (syn - devadesáti)  hn"v' (let)  [v;tew> (a 
devět)  ~ynIv' (let)  ar'YEw: (raaja -  Ni, impf. 3 os. sg. m.)  hw"hy> (Hospodin)  ~r'b.a;-la, (k Abramovi)  
rm,aYOw: (amara - Q impf. 3. os. sg. m.)  wyl'ae (el - k + sfx. jemu)  lae-ynIa] (Já - Bůh)  yD;v; (šadaj - 
všemohoucí7)  %Leh;t.hi (halacha - Hit, imperativ m. sg.)  yn:p'l (k tvářím + sfx. mým; paneh - 
obličej, pohled, tváře)  hyEh.w<. (hajaja - Q, imper. m. sg.)  `~ymit' (támím - dokonalý, bez vady)   

• Když bylo Abramovi devadesát devět let, dal se vidět Hospodin Abramovi a řekl mu: 
Já jsem Bůh všemohoucí, choď přede mnou a buď dokonalým. 

 
Gn 17, 2 
hn"T.a,w> (natana - Q, impf. 1 os. sg. m., kohortativ)  ytiyrIb. (smlouva + sfx. mou)  ynIyBe (mezi + sfx. 
mě ) ^n<ybeW (a mezi + sfx. tebou)  hB,r>a;w> (rabaja - rozmnožit, Hi impf. 1. os. sg. kohort.) ^t.Aa (4. 
p. - tebe)  daom.Bi (bmód - velmi)  ̀daom. (mód - velmi, přespříliš)   

• A nechť dávám smlouvu svou mezi sebou a tebou a rozmnožím tebe velmi velice. 
 
Gn 17, 3 
lPoYIw (napala - Q impf. 3 os. sg. m.)  ~r'b.a; (Abram)  wyn"P'-l[; (na- tváře + sfx. jeho)  rBed;y>w: (dabara 
- Pi, impf. 3. os. sg. m)  ATai (it - s + sfx. - s ním)  ~yhil{a/ (Bůh)  ̀ rmoale (řka)   

• A padl Abram na svou tvář a Bůh mluvil s ním, řka: 
 
Gn 17, 4 
ynIa (já)  hNEhi (hle)   ytiyrIb. (smlouva + sfx. má)  %T'ai (et - sfx. tebou)   t'yyIh'w> (hajaja - Q pf. 2 os. sg. 
m.)   ba;l. (k + otec) !Amh]   (hamón - dav, hluk)  ~yIAG (národy)   (hamón gójim - věhlasné národy) 

• Hle já (dávám) smlouvu svou s tebou a budeš otcem věhlasných národů. 
 
Gn 17, 5 
areQ'yI-al{w (a ne - karaa-Ni impf. 3 os. sg. m.)   dA[> (ód - již)   ̂ m.vi-ta, (4p. + šem-jméno + sfx. tvé)   
~r'b.a; (Abram)   hy"h'w> (hajaja - Q pf. 3. os. m. sg.)  ^m.vi (jméno tvé)   ~h'r'b.a; (Abraham)   yKi 
(protože)  !Amh]-ba;  (otec + dav)   ~yIAG (národy)   ̀̂ yTit;n> (natana - Q pf. 1. os. sg. m. + sfx. tobě)    

• A ne budeš se zvát již jménem svým Abram, budeš jménem svým Abraham, protože 
za otce národů hlučících dal jsem tebe. 

 
 

                                                
7 Může znamenat i horu, pole (pole je negativní) - bylo to označení Bála, jemu však podle Izraelců 

nepřipadalo. Je to málo časté označení pro Hospodina, něco jako že je to Bůh, který je ohrožuje. Viz Heller 
„Starověká náboženství“ 

Komentář [VZ8]: různé 
významy 


