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1) GEN.19 ZNIČENÍ SODOMY
Genesis 19:1 Dva andělé přišli večer do Sodomy, když Lot seděl v sodomské bráně. Lot je 

uviděl, povstal jim vstříc, poklonil se tváří k zemi 2 a řekl: Moji páni, zajděte prosím do domu 

svého otroka a přenocujte a umyjte si nohy. Časně ráno pak půjdete svou cestou. 

Odpověděli: Nikoli, jenom přenocujeme na náměstí. 3 Velmi je nutil, takže zašli k němu a 

vešli do jeho domu. Připravil jim jídlo, napekl nekvašené chleby a jedli. 4 Dříve nežli ulehli, 

muži města, muži Sodomy, mládenci i starci, všechen lid bez výjimky, obklíčili dům, 

5 pokřikovali na Lota a říkali mu: Kde jsou ti muži, kteří k tobě v noci přišli? Vyveď je k nám, ať 

je poznáme! 6 Lot k nim vyšel ke vchodu, zavřel za sebou dveře 7 a řekl: Prosím, moji bratři, 

nepáchejte takové zlo. 8 Podívejte, mám dvě dcery, které nepoznaly muže, nyní vám je 

vyvedu a učiňte s nimi, co vám bude libo. Jenom nic nedělejte těmto mužům, vždyť proto 

vešli do stínu mého přístřeší. 9 Odpověděli: Kliď se! A říkali: Sám tu zůstává jako host a troufá 

si nás soudit! Tak s tebou naložíme hůř než s nimi! A velice tlačili na toho muže, na Lota, a 

pokoušeli se vylomit dveře. 10 Nato muži zevnitř vztáhli ruce, vtáhli Lota k sobě do domu, 

zavřeli dveře 11 a muže u vchodu domu od nejmenšího až do největšího ranili slepotou, že 

nedokázali nalézt vchod. 12 Potom muži Lotovi řekli: Koho tu ještě máš? Zetě, syny a dcery i 

všechny, které máš ve městě, vyveď z tohoto místa! 13 Neboť zničíme toto místo, protože 

veliký je před Hospodinem křik proti němu, takže nás Hospodin poslal, abychom je zničili.
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1) GEN.19 ZNIČENÍ SODOMY
14 Lot tedy vyšel a mluvil ke svým zeťům, kteří si měli vzít jeho dcery, a říkal: Vstaňte a 

vyjděte z tohoto místa, protože Hospodin město zničí! Ale jeho ženichům to připadalo, jako 

by žertoval. 15 Když vyšla jitřenka, andělé naléhali na Lota: Vstaň a vezmi svou ženu a obě 

své dcery, které jsou zde, ať nejsi smeten za vinu toho města! 16 Když váhal, muži z 

Hospodinova soucitu s ním uchopili jeho ruku, ruku jeho ženy i ruku obou jeho dcer, vyvedli 

ho a zanechali ho venku za městem. 17 A když je vyváděli pryč, jeden řekl: Uteč do 

bezpečí, abys zachránil svou duši. Nehleď zpět a nezastavuj se nikde v rovině. Uteč do hor, 

ať nejsi smeten. 18 Lot jim odpověděl: Prosím ne, Panovníku. 19 Hle, nyní tvůj otrok nalezl 

milost ve tvých očích a veliké je tvé milosrdenství, které jsi mi prokázal, když jsi zachoval mou 

duši při životě. Ale já nebudu moci uniknout do hor, aby na mne nedolehla ta zhouba, a 

zemřel bych. 20 Jen pohleď na toto město. Je dosti blízko, abych tam utekl, a je nepatrné. 

Dovol, ať tam uteču do bezpečí! Copak není nepatrné? A má duše zůstane naživu!

21 I řekl mu: Dobře, vyhovím ti i v této věci. Město, o kterém jsi mluvil, nevyvrátím. 22 Rychle 

tam uteč do bezpečí, protože nemohu nic dělat, dokud tam nevejdeš. Proto se to město 

jmenuje Sóar. 23 Slunce právě vyšlo nad zemí, když Lot vešel do Sóaru. 24 A Hospodin seslal 

na Sodomu a na Gomoru déšť síry a ohně. Bylo to od Hospodina z nebes. 25 Tak vyvrátil 

tato města a celou tu rovinu, i všechny obyvatele těch měst, i vše, co rostlo na zemi.
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1) GEN.19 ZNIČENÍ SODOMY
26 Lotova žena pohleděla zpět a stala se solným sloupem. 27 Abraham časně ráno 

spěchal k místu, kde stál před Hospodinem, 28 a pohlédl na Sodomu a Gomoru a na celé 

území té roviny a spatřil, jak ze země vystupuje dým, jako dým z hrnčířské pece. 29 Stalo se 

však, když Bůh ničil města té roviny, že Bůh pamatoval na Abrahama a poslal Lota ze středu 

zkázy, když vyvracel města, v nichž Lot pobýval. 30 Lot vystoupil ze Sóaru a usadil se v 

horách a s ním jeho dvě dcery. Bál se totiž bydlet v Sóaru. Usadil se tedy v jeskyni, on i jeho 

dvě dcery. 31 Tu prvorozená řekla té mladší: Náš otec je starý a v zemi není muž, aby k nám 

podle způsobu celé země vešel. 32 Pojď, dáme otci napít vína a budeme s ním ležet, ať 

zachováme při životě potomstvo ze svého otce. 33 Daly tedy otci té noci pít víno. Pak vešla 

prvorozená a ležela se svým otcem. Nepoznal, když ulehla, ani když vstala. 34 Příští den 

prvorozená řekla té mladší: Hle, včera jsem ležela s otcem. Dáme mu pít víno také tuto noc 

a vejdi a lež s ním, abychom ze svého otce zachovaly při životě potomstvo. 35 Také oné 

noci daly otci pít víno a ta mladší přišla a ležela s ním. Nepoznal, když ulehla, ani když vstala. 

36 Tak obě Lotovy dcery otěhotněly se svým otcem. 37 Prvorozená porodila syna a 

pojmenovala ho Moáb. On je otcem Moábců až dodnes. 38 A ta mladší, ta také porodila 

syna a pojmenovala ho Ben-amí. On je otcem synů Amónových až dodnes.
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2) LOT V SODOMSKÉ BRÁNĚ
Lot seděl v bráně - byl tedy jedním z vedoucích toho města. 

Proč byl v Sodomě, když ho to tak mučilo? 

Nepoučil se, když ho unesli, vrátil se do Sodomy.

Zahrávání si s hříchem nás může zabít!

2 Petrův 2:6 Také města Sodomu a Gomoru obrátil v popel 

a odsoudil k zániku a tím dal varovný příklad budoucím 

bezbožníkům. 7 Vysvobodil však spravedlivého Lota, 

sužovaného nezřízeným chováním bezuzdných lidí. 8 Neboť 

tím, co viděl i slyšel ten spravedlivý, když mezi nimi bydlel, 

těmito bezzákonnými skutky mučil den za dnem svou 

spravedlivou duši. 9 Pán umí vysvobozovat zbožné ze 

zkoušky, ale nespravedlivé zachovávat pro trest ke dni 

soudu; 10 a to hlavně ty, kdo jdou za tělem v poskvrňující 

žádosti a pohrdají autoritou.
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Vysvobození Lota a jeho rodiny ze 

Sodomy, Jacob Jordaens 1618



3) SODOMŠTÍ MUŽI
Abraham i Lot byli pohostinní i když nevěděli o koho se 

jednalo. Pohostinnost = nezištná služba druhým.

Opakem je jednání sodomských mužů. Měli 

návštěvníky pohostit a ne jim dělat něco špatného, ne 

chtít využít této situace pro vlastní zájem.

V dnešní společnosti vidíme podobné věci:

- Nárůst násilí na ženách (i mezi křesťany)

- Nárůst násilí na dětech (i mezi křesťany)

- Mezilidské vztahy jsou horší než dříve (i mezi 

křesťany)

- Manipulace s lidmi ( i mezi křesťany)

- Psychické týrání (i mezi křesťany)

Co je podstata – sobectví, já něco chci a vezmu si to.
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Vyvedení Lota ze Sodomy, 

Benjamin West 1810



3) SODOMŠTÍ MUŽI
Lot věděl, že by se mohlo něco špatného stát 

návštěvníkům, proto je nutil, aby šli k němu. V té 

kultuře to znamenalo, že hosty budete bránit i za 

cenu nasazení vlastního života.

Sodomští muži chtěli návštěvníky znásilnit (ať je 

můžeme poznat !).

To tedy znamená, že celé to město bylo plné 

homosexuality, všichni ti muži byli praktikující 

homosexuálové.

Každá společnost, která se homosexualitě více 

otevře, pak prožívá, že lidé k tomu více inklinují.

Bůh to odsuzuje.
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4) HOMOSEXUALITA
V Bibli máme mnoho míst, které o 

homosexualitě mluví, kromě Gen.19 je to 

Lv.18:22, Lv.20:13, Řím.1:18-23, 1.Kor.6:9, 

1.Tim 1:10. Vždy Bůh hřích homosexuality 

odsuzuje. 

Společnost je nastavená tak, že 

homosexualita je něco normálního, ale 

Bible nám říká, že je to ohavnost.

Jsme všichni hříšníci, nejsme lepší než 

gayové a lesbičky, ale to neznamená, 

že to máme přijímat jako normální věc.

Pokud někdo má homosexuální sklony, 

pak potřebuje vysvobození a musí s 

těmito sklony bojovat a nepodvolovat 

se jim. 
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5) ÚTĚK Z SODOMY

Bůh Lota a jeho rodinu zachránil, ale 

Lot přišel o hodně, tím, že si zahrávali 

s hříchem:

- Přišel o manželku

- Dcery se chovaly nemorálně

- Nápadníci jeho dcer mu nevěřili, 

mysleli, že je legrace (to je 

problém, když lidé nevěří tomu, co 

říkáme)

- Přišel o majetek

- Přišel o postavení, o dobrou 

pověst, jedná zmateně

- Opil se tak, že nevěděl, co se s 

ním děje
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6) LOTOVA ŽENA

Lukáš 17:32 Pamatujte na Lotovu ženu.

33 Kdo by usiloval svoji duši zachovat, ztratí ji, kdo 

však by ji ztratil, zachová ji k životu.

Podle židovské tradice se jmenovala Edita

Co byl její problém? Její srdce zůstalo v Sodomě ! Je 

to varovný příklad pro všechny, kdo s lehkovážností 

přistupují k nabídce spasení (záchrany).

Takový člověk může být zničen Božím soudem, Bůh jí 

ale chtěl zachránit, andělé byli posláni i pro ní !
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7) INCEST
Lotovy dcery otce opily a pak se s ním 

vyspaly. Místo, aby očekávaly na Boha, který 

je právě vysvobodil ze zkázy, tak věci řešily po 

svém. Nemáme tu muže, tak to uděláme 

jinak.

Zvrácené chování dcer ukazuje, že hříšné 

mravní způsoby Sodomy ovlivnily i je.

Bůh má v každé situaci řešení, pokud to 

bereme do svých rukou, končí to špatně.

Moábci a Amónci byli ti největší nepřátelé 

Izraele. Dle Num.25:1-3 svedly Moábky

Izraelce ke smilstvu, Amónci naučili Izrael 

uctívat Molocha včetně obětování dětí 

(1.Kr.11:33, Jr.32:35) 
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Lot a jeho dcery, Jan Massys, 1565



8) BOŽÍ SOUD
Lukáš 17:28 Podobně bylo za dnů Lota: jedli, pili, 

kupovali, prodávali, sázeli a stavěli, 29 avšak toho 

dne, kdy Lot vyšel ze Sodomy, pršel z nebe oheň 

se sírou a zahubil všechny. 30 Právě tak to bude 

toho dne, kdy se zjeví Syn člověka.

2 Petrův 2:6 Také města Sodomu a Gomoru 

obrátil v popel a odsoudil k zániku a tím dal 

varovný příklad budoucím bezbožníkům.

Lot nevěděl, že přichází Boží soud, Abraham to 

věděl. Podobně náhlý bude Boží soud, který přijde 

v naší době – právě tak se zjeví Ježíš.

Každý, kdo chodí po Božích cestách, to bude 

vědět, pro ostatní to bude velké překvapení.

Lot a jeho dcery, Artemisia Gentileschi 1637
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9) JEDINÝ SKUTEČNÝ VLÁDCE JE BŮH
Sodomský král si myslel, že on vládne, lidé ze Sodomy si mysleli, že mohou všechno, ale jediný, 

kdo může všechno, je Bůh.

Petrův 3:3 Především vězte, že v posledních dnech přijdou s posměchem posměvači, kteří 

budou žít podle svých vlastních žádostí 4 a budou říkat:‚Kde je to zaslíbení jeho příchodu? Od 

té doby, co zesnuli otcové, všechno zůstává tak, jak to je od počátku stvoření.‘ …. 

9 Pán neotálí s naplněním svého zaslíbení, jak si někteří myslí, nýbrž je k vám shovívavý, 

nechtěje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání.

10 Pánův den přijde jako zloděj v noci. V něm nebesa s rachotem pominou, prvky se žárem 

uvolní a země a její činy budou spáleny. 11 Když se toto všechno takto rozplyne, jací musíte 

být ve svatém způsobu života a zbožnosti vy, 12 kteří očekáváte a urychlujete příchod Božího 

dne! Kvůli němu se nebesa rozplynou v ohni a prvky se žárem roztaví. 13 Podle jeho zaslíbení 

očekáváme nová nebesa a novou zemi, ve kterých přebývá spravedlnost.
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9) JEDINÝ SKUTEČNÝ VLÁDCE JE BŮH

Gen.17:14 Lot tedy vyšel a mluvil ke svým zeťům, kteří si měli vzít jeho dcery, a říkal: Vstaňte 

a vyjděte z tohoto místa, protože Hospodin město zničí! Ale jeho ženichům to připadalo, 

jako by žertoval. Podobně i v dnešní době se mnoho lidí vysmívá Božímu slovu – vše zůstává 

tak, jak vždy bylo.
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Lidé si myslí, že mohou všechno, ale Bůh 

je skutečný vládce. Mnoha lidem je skryto 

to, co Bůh chystá.

Bude to pro lidi obrovské překvapení, 

soud na Sodomu přišel náhle, kdyby 

andělé nepomohli, Lot by nebyl 

zachráněn. Podobně to bude, když přijde 

Ježíš.

Důkaz Boží trojice: 24 A Hospodin seslal 

na Sodomu a na Gomoru déšť síry a 

ohně. Bylo to od Hospodina z nebes.



9) JEDINÝ SKUTEČNÝ VLÁDCE JE BŮH

Matouš 24:27 Neboť jako když blesk vychází od východu a je vidět až na západ, tak bude i 

příchod Syna člověka.

Matouš 24:44 Proto i vy buďte připraveni, protože neznáte hodinu, v níž přijde Syn člověka.“

Jakubův 5:8 Buďte i vy trpěliví a upevněte svá srdce, protože Pánův příchod se přiblížil.
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2 Tesalonickým 2:1 Pokud jde o příchod našeho 

Pána Ježíše Krista a naše shromáždění k němu, 

žádáme vás, bratři, 2 abyste se nenechali 

snadno otřást ve svém poznání ani vylekat buď 

skrze ducha, nebo skrze slovo nebo skrze dopis, 

vydávaný za náš, jako by den Pánův již nastal. 

3 Ať vás nikdo žádným způsobem nesvede, 

protože nenastane, dokud napřed nepřijde 

odpadnutí a nebude zjeven ten člověk 

bezzákonnosti, syn záhuby,



10) OTÁZKY

- Proč chtěli všichni ti muži znásilnit 2 

návštěvníky, není to divné?

- Bylo nutné, aby Lot jim nabízel své dcery, 

není i toto divné?

- Známe nějaké jiné Boží soudy v historii?

- Jak homosexualita a sexuální nemorálnost 

ovlivňují současnou společnost?

- Jak sexuální nečistota a násilí ovlivňuje i 

nás (pornografie – i křesťané jí sledují, 

nevěra, sex mimo manželství, násilí na 

dětech,…..)?

- Je homosexualita nemoc ? Kde se tato 

touha bere?
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