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Sodoma je zničená, ale hřích zůstává 
 

23Slunce vycházelo nad zemí, když Lot vešel do Sóaru. 24Hospodin začal chrlit na Sodomu 

a Gomoru síru a oheň; od Hospodina z nebe to bylo. 25Tak podvrátil ta města i celý okrsek 

a ničil všechny obyvatele měst, i co rostlo na rolích. 26Lotova žena šla vzadu, ohlédla se 

a proměnila se v solný sloup. 27Za časného jitra se Abraham vrátil k místu, kde stál před 

Hospodinem. 28Vyhlížel směrem k Sodomě a Gomoře a spatřil, jak po celé krajině toho 

okrsku vystupuje ze země dým jako dým z hutě. 29Ale Bůh, když vyhlazoval města toho 

okrsku, pamatoval na Abrahama: poslal Lota pryč ze středu zkázy, když vyvracel města, 

v nichž se Lot usadil. 30Lot pak vystoupil ze Sóaru a usadil se se svými dvěma dcerami na 

hoře, protože se bál usadit se v Sóaru. Usadil se s oběma dcerami v jeskyni. 31Tu řekla 

prvorozená té mladší: "Náš otec je stařec a není muže v zemi, aby k nám podle obyčeje 

celé země vešel. 32Pojď, dáme otci napít vína a budeme s ním ležet. Tak dáme život 

potomstvu ze svého otce." 33Daly mu tedy té noci pít víno. Pak vešla prvorozená a ležela s 

otcem. On však nic nevěděl, ani když ulehla, ani když vstala. 34Příštího dne řekla 

prvorozená té mladší: "Hle, na dnešek jsem ležela s otcem já. Dáme mu pít víno i této noci 

a vejdeš ty a budeš s ním ležet. Tak dáme život potomstvu ze svého otce." 35Daly mu tedy 

pít víno i této noci a mladší přišla a ležela s ním. On však nic nevěděl, ani když ulehla, ani 

když vstala. 36Tak obě Lotovy dcery otěhotněly se svým otcem. 37I porodila prvorozená 

syna a nazvala ho Moáb (to je Z otce zplozený); ten je praotcem Moábců až podnes. 38A 

mladší porodila také syna a nazvala ho Ben-amí (to je Syn mého příbuzného); ten je 

praotcem Amónovců až podnes. 
 

Shrnutí:   

Dostali jsme úžasný poklad, který Bůh vložil do hliněných nádob. 

Jako znovuzrozené děti Boží už nemusíme otročit staré přirozenosti, 

ale mocí Ducha ji překonáváme a přemáháme touhy této hříšné 

podstaty člověka. 
 

ÚVOD 
 

I jako vykoupené a očištěné děti Boží stále vedeme boj s hříchem, který 

v nás přebývá.  
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Lot měl vlastní představu o tom, jak by Bůh měl jednat v jeho životě.  

 

Biblické odkazy:  

�  Ř 6,23; 2 Pt 2,7-8; Př 19,15; 2 K 4,16; Gn 19,17  
 

1. 1. VAROVÁNÍ: PAMATUJTE NA LOTOVU ŽENU (V. 23-26) 

• Kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce 
 

A. Varování před neposlušností 

 
 

B. Varování před duchovní otupělostí (Lk 17,29-32) 

 
 

 
 

 Biblické odkazy:  

�  2 Pt 3,9; 1 S 15,22-23; J 14,23-24; Mt 24,13; Lk 17,29-32; 1 Te 5,3 
 

2. 1. POVZBUZENÍ: PAMATUJTE NA LOTOVA STRÝCE (V. 27-29) 

• Evangelium spojuje špatnou zprávu s dobrou 
 

Bůh je:  

• Spalující žár 

• Svrchovaný soudce 

• Pravdivý 

• Věrný 

• Milosrdný 

• Dobrý 

 
 

 Biblické odkazy:  

�  Dt 4,24; Žd 12,29; Gn 12,3; Gn 18;23; Ga 1,4; 1 J 2,1;  
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3. 2. VAROVÁNÍ: PAMATUJTE NA LOTŮV STRACH (V. 30) 

• Strach z lidí nebo z Boha? 
Lot se bál zůstat v Sóaru 

• Bál se o svůj život? 

• Bál se Božího soudu? 

• Začal se bát Boha a rozhodl se poslechnout? 

 
 

 Biblické odkazy:  

�  1 Pt 3,12-16 
 

4. 3. VAROVÁNÍ: PAMATUJTE NA LOTOVY DCERY (V. 31-38) 

• Špatná společnost kazí mravy 
V Sodomě je chtěl jejich otec sexuálně využít pro své vlastní zájmy, 

nyní jeho dcery sexuálně využily svého otce pro své vlastní zájmy. 

 

 Biblické odkazy:  

�  1 K 15,33; Ž 1,1; Př 13,20; Mt 11,19; 1 K 5,9-11; Jr 48,42; Jr 49,5 
 

5. 2. POVZBUZENÍ: PAMATUJTE NA LOTOVA BOHA 
 

Je zde milosrdný Bůh, Bůh, který se slitovává. Bůh, který vás nenechá 

ležet, když upadnete do bahna hříchu, ale když jste tak hluboko, že ani 

nemůžete vstát, tak pošle své anděly, aby vás za ruce vyvlekli ven. 

 
 

 Biblické odkazy:  

�  Mt 16,26 
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ: 
Pravidelná shromáždění: 

Úterý 1700 – Biblické studium a modlitební setkání (připravte si otázky, 

poznámky a postřehy k nedělnímu kázání)  

Neděle 9
30

 – společné shromáždění (Gn 20)  
 

 

 

 

 

K modlitbám: 

Modlete se za nemocné (Světlana Kondratyuk, + další), a za ty, kteří 

nechodí pravidelně do sboru – aby je Bůh pozdvihl, přitahoval 

je k sobě a ukazoval jim, jak veliké a slavné je naše dědictví 

v Jeho svatém lidu (Ef 1,18). 

Modlete se za pronásledovanou církev ve světě.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Jaký prospěch bude mít člověk, získá-li celý svět, ale svůj život ztratí? 

A zač získá člověk svůj život zpět?  

Matouš 16:26 


