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1) GEN.14 – VÁLKY MEZI LIDMI

Genesis 14:1 Ve dnech šineárského krále Amráfela, elasarského krále Arjóka, élamského

krále Kedorlaómera a gójimského krále Tideála se stalo, že 2 vedli válku proti sodomskému 

králi Bérovi a gomorskému králi Biršovi, ademskému králi Šineábovi, sebójskému králi 

Šemeberovi a králi Bely, což je Sóar. 3 Tito všichni se spojili v údolí Sidímu, což je Solné moře.

4 Dvanáct let sloužili Kedorlaómerovi, ale třináctého roku se vzbouřili. 5 Ve čtrnáctém roce 

přitáhl Kedorlaómer a králové, kteří byli s ním, a pobili Refájce v Aštarót-karnajimu, Zuzejce v 

Hámu, Emejce v Šáve-kirjatajimu 6 a Chorejce v jejich pohoří Seíru až k El-páranu, který je 

proti pustině. 7 Když se vraceli, přitáhli k Énmišpátu, což je Kádeš, a pobili vše na poli 

Amálekovců a také Emorejce, kteří sídlili v Chasesón-támaru.

8 Vytáhl tedy král sodomský, král gomorský, král ademský, král sebójský a král Bely, což je 

Sóar, a sešikovali se proti nim k boji v údolí Sidímu: 9 proti élamskému králi Kedorlaómerovi, 

gójimskému králi Tideálovi, šineárskému králi Amráfelovi a elasarskému králi Arjókovi -- čtyři 

králové proti pěti. 10 Údolí Sidím bylo plné asfaltových studní; když král sodomský a gomorský 

utíkali, zapadli do nich. Ti, co zůstali naživu, utekli do hor. 11 Pak nepřátelé pobrali všechen 

majetek Sodomy a Gomory i všechnu potravu a odtáhli. 12 Vzali také Abramova synovce 

Lota s jeho majetkem -- bydlel totiž v Sodomě -- a odtáhli. 
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1) GEN.14 – VÁLKY MEZI LIDMI

Genesis 14:13 Pak přišel jeden uprchlík a oznámil to Hebreji Abramovi. Ten přebýval u dubů 

Emorejce Mamreho, bratra Eškólova a bratra Anérova; ti byli s Abramem spojeni smlouvou.

14 Když Abram uslyšel, že jeho bratr byl vzat do zajetí, shromáždil tři sta osmnáct svých 

oddaných mužů zrozených v jeho domě a pronásledoval nepřátele až k Danu. 15 V noci 

proti nim se svými otroky rozdělil své síly a pobíjel je; pronásledoval je až po Chóbu, která je 

severně od Damašku. 16 Donesl zpět všechen majetek, také svého bratra Lota s jeho 

majetkem přivedl zpět, také ženy a lid. 17 Po jeho návratu z pobití Kedorlaómera a králů, 

kteří byli s ním, vyšel mu vstříc sodomský král do údolí Šáve, což je Královské údolí. 18 Také 

Malkísedek, král Šálemu, přinesl chléb a víno. Byl knězem Boha Nejvyššího. 19 A požehnal mu 

slovy: Požehnán buď Abram Bohu Nejvyššímu, Tvůrci nebes i země. 20 A požehnán buď Bůh 

Nejvyšší, který vydal tvé protivníky do tvé ruky. Nato mu Abram dal desátek ze všeho.

21 Sodomský král Abramovi řekl: Dej mi lidi a majetek si vezmi. 22 Abram však sodomskému 

králi odpověděl: Pozvedl jsem ruku k Hospodinu Bohu Nejvyššímu, Tvůrci nebes a země,

23 že z ničeho, co je tvé, nevezmu ani šňůru nebo řemínek u sandálů, abys neřekl: Já jsem 

učinil Abrama bohatým. 24 Nechci nic, pouze to, co snědli mládenci, a podíl mužů, kteří šli 

se mnou: Anér, Eškól a Mamre, ti ať vezmou svůj podíl.
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2) POKRAČOVÁNÍ NÁSILÍ

Potomci Noeho mezi sebou válčí. Je to první zaznamenaná válka v Bibli! Před potopou byla 

země plná násilí (nepíše se o válkách, jen o násilí).

Zde jde také o násilí – velcí utlačují malé. Králové městských států okolo Mrtvého moře museli 

být poddáni perskému králi (Elam). Po 13 letech útlaku se pak proto němu vzbouřili.

To vidíme v celých dějinách, vždy velké národy utlačují ty malé. Máme příklad v naší zemi –

Německo nás pohltilo, poté nás pohltilo Rusko (Sovětský svaz), který pohltil mnoho menších 

zemí - Estonsko, Lotyšsko, Litvu, Gruzii, Arménii, ….. Byla to nespravedlnost, ale nikdo se těchto 

malých států nezastal !!!

Lukáš 22:25 On jim řekl: „Králové národů panují nad nimi a ti, kteří nad nimi mají pravomoc, 

jsou nazýváni dobrodinci.

26 Avšak ne tak vy; kdo je mezi vámi největší, buď jako ten nejmenší, a kdo je vedoucí, buď 

jako ten, který slouží.
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2) POKRAČOVÁNÍ NÁSILÍ

Lukáš 22:25 On jim řekl: „Králové národů panují nad nimi 

a ti, kteří nad nimi mají pravomoc, jsou nazýváni 

dobrodinci.

26 Avšak ne tak vy; kdo je mezi vámi největší, buď jako 

ten nejmenší, a kdo je vedoucí, buď jako ten, který slouží.

V historii máme mnoho prokazatelných násilníků, kterým 

lidé tleskali:

Př. Jásir Arafat – spoluzakladatel ozbrojené organizace 

Fatah, od r. 1965 stál v jejím čele. Bojoval s Izraelci za 

práva Palestiny. Minimálně v 70. letech 20 stol. byla 

organizace Fatah spíše teroristická. Jeden z prvních bodů 

jejich charty bylo zničení Izraele. V roce 1993 dostal 

Nobelovu cenu míru za dohodu s Izraelem.
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2) POKRAČOVÁNÍ NÁSILÍ

Toto vše cca 80 let po smrti Noeho, cca rok 1869 př.n.l.

Všichni lidé jsou příbuzní a přesto zde vidíme násilí mezi sebou!

Podstatou je, že pokud nenecháme Boha, aby nás 

proměňoval, pak máme vždy tendenci k násilí, utlačování 

slabších, … pokud máme tu možnost.

Stanford prison experiment - tým vědců provádí dvoutýdenní 

psychologický experiment, kterého se účastní čtyřiadvacet 

dobrovolníků. Pravidla jsou jednoduchá: některým ze 

zúčastněných bude přidělena role dozorců a ostatní budou 

vězni. Ačkoli jsou bachaři jasně poučeni, že musejí udržet 

pořádek mezi vězni bez použití násilí, po vypuknutí vzpoury 

mezi trestanci jdou jakákoli pravidla stranou. Čím více se muži 

vžívají do svých rolí, tím více se o slovo hlásí moc, strach a celý 

experiment se dostává absolutně mimo kontrolu. 
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3) ELAMITÉ 

Jeden z potomků Šémova

syna Élama, se stal králem 

mocného království – Élam

(Persie) . Elamité se později 

spojili s Médy (potomci 

Madaj) a vzniká Médo-

Perská říše, která je jednou 

z nejmocnějších říší na 

světě.

Král Elamitů (Peršanů) je 

Kedorlaómer. Na této 

hliněné tabulce v Britském 

muzeu č.35404 je důkaz, že 

tento král existoval.
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4) VOJENSKÁ ALIANCE

Aliance se skládala z těchto 

království:

Elam (Kedorlaómer)

Babylon/Šinear (Amráfel)

Ellasar/Larsa (Arjók)

Gójim (Tideál)

Tři z této aliance 4 národů jsou 

doloženy na artefaktech v 

Britském muzeu (35404, 34602, 

35496)
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5) ALIANCE SE CHOVÁ NÁSILNĚ

Pobijí mnoho lidí (každého, 

kdo se jim staví na odpor:

- Réfájce

- Zuzejce

- Emejce

- Chorejce

- Emorejce

Až poté bojují proti 

vzbouřených královstvím, 

které jsou okolo Mrtvého moře

- Sodoma

- Gomora

- Adem, Soár, Sebój

Všechny je poráží.
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6) ABRAM JE VTAŽEN DO VÁLKY !

Když se Abram doví o tom, že byl Lot a 

jeho rodina zajat, je vtažen do války ! On 

chtěl být v pokoji a hledat Boží tvář a 

najednou stojí před rozhodnutím – má jít 

vysvobodit Lota?

Abram se pohybuje na místě, kde žijí 

velmi špatní lidé (sexuální nečistota, násilí, 

…) a není jednoduché v takovém 

prostředí obstát.

Ale Abram se rozhoduje, že bude bojovat 

za Lota, jde do války proti armádě jen s 

318 muži + Chetejci z Hebronu (Anél, 

Eškól, Mamre)
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6) ABRAM JE VTAŽEN DO VÁLKY !

Abram měl smlouvu s Chetejci, že si 

budou pomáhat.

Měl tedy s nimi dobré vztahy a díky tomu 

si teď mohli vzájemně pomoct.

Museli Abramovi důvěřovat, že je dobře 

povede, že ví, co dělá !!

Bylo jich velice málo, přesto zvítězili !
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7) ABRAM VÍTĚZÍ

Přestože vojenská aliance je mnohem silnější, 

Abram vítězí. 

Věděl, že Bůh je na jeho straně a tak se nebál 

bojovat se silnějším nepřítelem.

Zkušeností mu bylo to, co zažil v Egyptě, Bůh se ho 

zastal, faraon ho nezabil, viděl, že Bůh je silnější než 

všichni vládci světa.

Takže teď se nebál a neohroženě bojoval s přesilou.

Získává obrovskou kořist a prestiž, osvobozuje Lota.
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8) TAKÉ MŮŽEME VÍTĚZIT!

Podobně jako Abraham, můžeme také vítězit proti silnějším 

nepřátelům:

1 Korintským 15:57 Budiž dík Bohu, který nám dává vítězství 

skrze našeho Pána Ježíše Krista. 58 Tak tedy, moji milovaní 

bratři, buďte pevní a nepohnutelní, stále se rozhojňujte v 

Pánově díle, vědouce, že vaše námaha není v Pánu 

zbytečná.

1 Janův 5:3 To je totiž láska k Bohu, že zachováváme jeho 

přikázání. A jeho přikázání nejsou těžká, 4 neboť vše, co se 

narodilo z Boha, přemáhá svět. A to je to vítězství, které 

přemohlo svět: naše víra. 5 Kdo je ten, který přemáhá svět, 

ne-li ten, kdo věří, že Ježíš je Syn Boží?

I když je nás málo, můžeme měnit poměr sil jako Abram
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9) ÚZEMÍ DAN

Zde se nachází jeden problém Bible:

14 Když Abram uslyšel, že jeho bratr byl vzat do zajetí, 

shromáždil tři sta osmnáct svých oddaných mužů 

zrozených v jeho domě a pronásledoval nepřátele až k 

Danu.

Dan je syn Jákoba (v této době neexistuje), území Dan 

bylo získáno až za Jozua, tedy mnohem později.

Nejspíše opisem starších textů bylo původní jméno 

nahrazeno novým, aby se vědělo, kde to je.
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10) LOT

Genesis 14:12 Vzali také Abramova synovce Lota s jeho majetkem -- bydlel totiž v Sodomě --

a odtáhli.

Všimněte si, že Lot před touto válkou bydlí v Sodomě, stále se přibližuje. Sodoma je obrazem 

hříchu – stále tedy více a více se přibližoval hříchu.

1 Timoteovi 6:10 Neboť kořenem všeho zlého je láska k penězům; a někteří, kdo se po nich 

pachtili, zbloudili od víry a způsobili si mnoho bolestí. 11 Ale ty, Boží člověče, před tím utíkej! 

Usiluj o spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost, mírnost.

Máme utíkat před hříchem a Lot se více přibližoval, možná podléhal své ženě a dcerám. 

Čím blíže budeme hříchu, tím těžší je odolat. Můžeme tím způsobit problémy nejen sobě, ale i 

druhým (Abrama to stálo hodně úsilí). Tato zkušenost byla pro Lota varování !!!
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11) KRÁL ŠÁLEMU

Abraham dává desátky tajemnému knězi Melkísedekovi, 

knězi Boha Nejvyššího. Co to znamená?

Melek znamená král, sedech znamená pokoj, mír, nebo 

také spravedlivý, tedy král spravedlnosti a král pokoje –

kdo je takový král? Jen Ježíš (Iz.9:6, Jer.23:5-6)

Tento kněz přináší chléb a víno, podobně jako Ježíš mluví 

o chlebu a vínu

Židům 7:1 Tento Melchisedech, král Sálemu, kněz Boha 

Nejvyššího, který se setkal s Abrahamem, když se 

navracel od porážky králů, a požehnal mu, 2 a kterému 

také Abraham oddělil ze všeho desátek, je nejprve 

podle překladu ‚král spravedlnosti‘, dále pak i král 

Sálemu, což znamená ‚král pokoje‘. 3 Je bez otce, bez 

matky, bez rodokmenu, nemá ani počátek dnů ani 

konec života; a tím je připodobněn Synu Božímu a 

zůstává knězem navždy.
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12) OTÁZKY

- Vidíme i v dnešní době, že silnější utlačuje 

slabší?

- Bylo nutné bojovat, nestačilo jen 

osvobodit Lota?

- Proč si Abram nevzal nic od krále 

Sodomy?

- Proč se Abram setkal s Melchisedekem?
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