
ABRAHAM WSTAWIA SIĘ ZA SOMODĄ
dopasuj wyrazy do tekstu

1. Abraham 2. potężny 3. prawo 4. trzydziestu 5. uśmiercić

6. ośmielam 7. miasto 8. bezbożnym 9. Sodomie 10. dziesięciu

11. czterdziestu 12. Gomorze 13. popiołem 14. przebaczysz 15. sprawiedliwych

Potem wyruszyli stamtąd owi mężowie i skierowali się ku ………. Abraham zaś szedł z nimi, aby ich odprowadzić. 

A Pan mówił: Czy mam zataić przed Abrahamem to, co zamierzam uczynić? Wszak z Abrahama na pewno 

wywodzić się będzie wielki i ………. naród, i przez niego będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Wybrałem go 

bowiem, aby nakazał synom swoim i domowi swemu po sobie strzec drogi Pana, aby zachowywali 

sprawiedliwość i ………, tak iżby Pan mógł wypełnić względem Abrahama to, co o nim powiedział.

Potem rzekł Pan: Wielki rozlega się krzyk przeciwko Sodomie i .........., że grzech ich jest bardzo ciężki. Zstąpię 

więc i zobaczę, czy postępowali we wszystkim tak, jak głosi krzyk, który doszedł do mnie, czy nie; muszę to 

wiedzieć! Potem odwrócili się mężowie i poszli stamtąd do Sodomy. Abraham zaś stał nadal przed Panem,

A zbliżywszy się, Abraham rzekł: Czy rzeczywiście zgładzisz sprawiedliwego wespół z ……….? Może jest w tym 

mieście pięćdziesięciu sprawiedliwych; czy także ich zgładzisz i nie ………. miejscu temu przez wzgląd na 

pięćdziesięciu sprawiedliwych, którzy są w nim? Nie dopuść, byś miał uczynić coś podobnego, by ………. 

sprawiedliwego wespół z bezbożnym, by sprawiedliwego spotkało to samo, co bezbożnego. Nie dopuść do tego! 

Czyż ten, który jest sędzią całej ziemi, nie ma stosować prawa?

I rzekł Pan: Jeśli znajdę w mieście Sodomie pięćdziesięciu ………., przebaczę całemu miejscu ze względu na nich. 

Odpowiedział Abraham i rzekł: Oto ośmielam się jeszcze mówić do Pana mego, choć jestem prochem i ………. 

Może zabraknie pięciu do tych pięćdziesięciu sprawiedliwych, czy zniszczysz całe ………. z powodu tych pięciu? I 

rzekł: Nie zniszczę, jeżeli znajdę tam czterdziestu pięciu. Na to ponownie odezwał się do niego i rzekł: Może 

znajdzie się tam ………. I odpowiedział: Nie uczynię ze względu na tych czterdziestu.

I rzekł: Niech nie gniewa się Pan, proszę, że jeszcze mówię: Może znajdzie się tam ………. I odpowiedział: Nie 

uczynię, jeśli znajdę tam trzydziestu. I rzekł: Oto ………. się jeszcze mówić do Pana: Może znajdzie się tam 

dwudziestu. I odpowiedział: Nie zniszczę ze względu na tych dwudziestu. I rzekł: Niechaj się nie gniewa Pan, 

proszę, gdy jeszcze raz mówić będę: Może znajdzie się tam ………. I odpowiedział: Nie zniszczę ze względu na tych 

dziesięciu. I odszedł Pan, gdy skończył rozmowę z Abrahamem. ………. zaś wrócił do miejsca swego.


