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ABRAHAMŮV SYNOVEC (Gn 19,1–38) 

Spravedlivý Boží soud  
 

Dnes si na Božím soudu nad Sodomou a Gomorou ukážeme, jak to bylo, 

když byl Lot mezi sodomskými, jak nepatrný byl jeho vliv na bezbožné, 

jak to vypadalo, když ho Bůh vyvedl, jak Bůh soudil bezbožní a nakonec 

jak ani Lot neunikl dočasnému soudu, protože Sodoma si našla místo 

v něm samotném.  
 

Další texty Písma – Genesis 19,1–38, ČEP: 
1I přišli ti dva poslové večer do Sodomy. Lot seděl v sodomské bráně. Když je spatřil, povstal 

jim vstříc, sklonil se tváří k zemi 2a řekl: „Snažně prosím, moji páni, uchylte se do domu svého 
služebníka. Přenocujte, umyjte si nohy a za časného jitra půjdete svou cestou.“ Odvětili: 

„Nikoli, přenocujeme na tomto prostranství.“ 3On však na ně velice naléhal; uchýlili se tedy k 

němu a vešli do jeho domu. Připravil jim hostinu, dal napéci nekvašené chleby a pojedli. 
4Dříve než ulehli, mužové toho města, muži sodomští, lid ze všech koutů, mladí i staří, 

obklíčili dům. 5Volali na Lota a řekli mu: „Kde máš ty muže, kteří k tobě této noci přišli? 
Vyveď nám je, abychom je poznali!“ … 12Tu řekli ti muži Lotovi: „Máš-li zde ještě někoho, 

zetě, syny, dcery, všechny, kteří v tomto městě patří k tobě, vyveď je z tohoto místa. 13My 
přinášíme tomuto místu zkázu, protože křik z něho je před Hospodinem tak velký, že nás 
Hospodin poslal, abychom je zničili.“ … 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 zničil všechny obyvatele měst, i co rostlo na 

rolích. 26Lotova žena šla vzadu, ohlédla se a proměnila se v solný sloup. … 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.“ … 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. 
 

Otázky ke kázání:  

1. Jak můžeme mít vliv na okolní bezbožnou společnost? 

2. Jak se na Lotově životě zjevuje Boží milosrdenství? 

3. Proč musíme obnovovat svou mysl Božím slovem? 
 



 

 

I. SODOMA S LOTEM 

 Proč nemůžeme dělat kompromisy s hříchem? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

   Gn 13,10.13; Lk 17,28; Ez 16,49; Ju 7; Iz 3,9; 1K 3,15 
 

II. SODOMA BEZ LOTA 

 Proč se můžeme spoléhat na Boží spravedlnost? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

   Dt 29,22; 2Pt 2,6; Zj 20,12–15;  
 



 

 

III. SODOMA V LOTOVI 

 Jak ze sebe můžeme vykořenit starý způsob života? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

 Lk 17,32; Lk 9,62; Mt 24,13; 1K 15,33; Ř 12,1–2; Ko 3,16 
 

  

 

 
   ALKOHOLICI, ANČAR, ANION, 

ANIONT, BILIONY, CESTA, ČERT, 

DIDOT, ELEKTRONKA, FOTBALISTI, 

GIGANTICKÉ, HIJE, IGLÚ, IGOR, 

IGUANODON, INKA, KAOLINIT, 

KEŠU, KNOT, KOLEDNÍK, 

ODEMKNOUTI, OKNO, 

ORNITOLOGIE, PLOD, RAIS, 

ROZETŘÍT, SCELENÍ, STÁT, 

STOJANY, TOLUEN, UKULELE, 

VANDLE, VÍKO, VJEZD, VOSK, 

VYNIKAT, ZOEA, ZRNA 

Osmisměrka 

Tajenka 2Tm 4,8 

 

_________________________ 
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ: 

Středa 1830 Biblické studium on-line. 

Modlitby za naši zem: vláda, spravedlnost, školství, zdravotnictví, bezpečnost. 

Neděle  930 Shromáždění v divadle Kámen.  

 

Nigérie: Křesťanské dívky v zajetí 

V sz Nigérii je pět křesťanských dívek mezi jedenácti středoškoláky, jež jsou 

nadále v zajetí islámských militantů, kteří je unesli v červnu 2021. Teroristé z 

Islámského státu v provincii Západní Afrika (ISWAP) unesli 17. června 2021 

sedmdesát studentek z Federal Government Girls College, Birnin Yauri, ve státě 

Kebbi. Po jednání s nigerijskou vládou bylo 59 studentek propuštěno. Šlo 

především o dívky muslimského vyznání; důvody pro držení zbylých jedenácti 

studentek nejsou známy. 

„Tyto dívky byly se svými vězniteli rok a čtyři měsíce – byly zneužívány, 

mučeny a znásilňovány,“ uvedla v prohlášení bojovnice za lidská práva Hauwa 

Mustapha Babura. „Co udělaly, že si zasloužily tento traumatický zážitek?“ 

Jména pěti unesených křesťanských dívek jsou Elizabeth Ogechi Nwafor, 

Esther Sunday, Rebecca James, Neempere Daniel a Bilha Musa.  

 

 

 

Závěrečná píseň: Půjdeš-li pouští 

Půjdeš-li pouští, tvou stopu neztratím. Půjdeš-li vodou, nestrhne tě proud.   

Půjdeš-li ohněm, plamen tě nespálí, svítím ti na cestu, půjdeš-li tmou.  

Ať jsi kdekoli, kdekoli, kdekoli, já  jsem s tebou. Ať jdeš kamkoli, kamkoli, 

kamkoli, já jsem s tebou. 

 

 
 

A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své 

mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a 

dokonalé. 

Římanům 12,2      


