
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Co je vlastně hřích Sodomy? (Gn 19. 1-12) 
                    (2. postní ) 
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introit Ž 119. 171-174 

 

čtení Mt 25. 31-46, 5.   

 

text Gn 19. 1-13 

 

poslání Mt 5. 13-16 (2Pt 2. 6-9, 3.3-11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

písně 639, 647, 478, 477. 1-4, 672 

 

 

639 Dned zrána vzdej díky 

647 Kriste, Synu jediný 

478 Pán nás učil v svém svatém kázání 

477 Snažujme se ve všem právě 

672 Dej nám moudrost, odvahu 
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Milí bratři a sestry, 

 

 v postní době zpytujeme svá svědomí. A přemýšlíme, co  

děláme špatně. Proto Božím přikázáním, proti Boží vůli. A to 

nejenom ve svém osobním životě, ale také v životě společnosti a 

státu. Dnes se na sebe podívejme z perspektivy vyprávění o zkáze 

Sodomy a Gomory. 

 Proč vlastně Hospodin Sodomu zkazil? Co byl její největší 

hřích? Co bylo vlastně ono sodomářství, které si zasloužilo ten 

nejpřísnější Boží trest? Zpravidla se myslelo na nějaké sexuální 

zvrácenosti. Je ale pozoruhodné, že když budeme číst text 

nepředpojatě, je možné to vidět i jinak: 

 V Písmu se o obyvatelích Sodomy říká, že „lidé Sodomští 

byli zlí, a hříšníci před Hospodinem velmi velicí“ (Gn 13.13). Co 

byla ta hlavní nepravost, zvrácenost Sobomských? Podle biblického 

podání to bylo to, že nerespektovali prastarý zákon pohostinství. 

Chtěli ublížit cizincům, kteří do Sodomy přišli a byli pod ochranou 

Lota. Když bychom to řekli ostře sodomářství a sodomie je 

odmítání pohostinství cizincům a těm, kteří přicházejí jako hosté. 
Obyvatelé Sodomy je chtěli zbavit prastarého práva pohostinství a 

ponížit je asi i sexuálně; znásilnit a možná i zabít. 

 Ale shodou okolností oni hosté byli andělé, Boží poslové. 
Sodomským se vedlo velmi dobře. Jejich zamě byla velmi úrodná. 

Byla jako „zahrada Hospodinova, jako země egyptská.“ Ale oni 

žili sobecky a byli zlí. Nechtěli se podělit o bohatství země s těmi, 

kdo přicházeli odjinud. Proto na ně nakonec dopadl Boží trest. 

 Lot by člověk spravedlivý. On bez rozpaků cizincům 

pohostinství a ochranu poskytl. Před cizinci se poklonil až k zemi. 

Možná se to zdá obyčejné, ale kdo z nás by něco takového udělal? 

Poklonit se cizincům? Vzít je do svého domova ke svému stolu? A 

být dokonce ochoten za ně obětovat ty nejbližší ze své rodiny. Lot 

byl opravdu spravedlivý.  

 Lot byl ale jen jeden. Kdyby takových jako on bylo v 

Sodomě alespoň deset, mohlo to dopadnout jinak. Deset 

spravedlivých mohlo Sodomu zachránit před Božím soudem. Ale 

tako Boží andělé zachránili z tohoto hříšného města jen Lota a jeho 

rodinu.  
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 Naše dnešní vyprávění o spravedlivém Lotovi i o zlých 

Sodomcích nám jasně ukazuje, co je před Hospodinem spravedlivé a 

co hříšné. Spravedlivé je poskytnout cizincům pohostinství a 

ochranu. A hříšné je cizince této ochrany zbavit, ponížit je a 

zneužít. Z biblických příběhů poznáváme jaká je Boží vůle, jaké jsou 

Boží hodnoty. Ale jaké jsou ty naše?  

 V letošním roce budeme slavit 100 let od založení 

Československa. A tak je to také důvod k tomu, abychom 

přemýšleli, na jakých hodnotách Československo vzniklo. Jistě tam 

bylo hodně vlastenectví ale i nacionalismu.... Ale Československá 

republika měla také Tomáše Garriqua Masaryka. A to bylo její 

veliké štěstí. Neboť on jí dal do vínku „ideály humanitní.“ Bylo by 

nám k užitku, kdybychom v celé společností promýšleli, co tyto 

ideály humanitní dnes znamenají. Když člověk poslouchá naše 

přední politiky, nezdá se, že by se vůbec nad nějakými ideály trápili. 

Spíše se zdá, že jde především o moc a o peníze. Ale ani obyčejný lid 

se hodnotami, na kterých by naše republika měla stát, příliš 

nezabývá. Zdá se, že velké většině společnosti jde především o 

konzum a pohodlný klid, který by nikdo cizí nenarušoval. Ale 

můžeme takto v Evropě a ve světě dlouhodobě obstát? 

 Letos budeme slavit také 100 let od vzniku ČCE. O co 

tehdy evangelíci usilovali a jaké byli evangelické ideály? A jak se 

naplnily? Jistě šlo především o spojení evangelických církví. Bylo ale 

dobře, že k tomu nebyla přizvána Německá evangelická církev, která 

v naší zemi působila? Evangelíci tehdy také kritizovali římské 

katolictví. Ale nebyla tato kritika příliš povrchní a laciná? Ale to by 

bylo na delší debatu. Dnes je zřejmé, že naděje, že se český národ 

stane evangelickým (tak např. Čeněk Dušek), se nenaplnily. 
Evangelická církev navíc podlehla po druhé válce českému 

nacionalismu, když se nepostavila proti vyhnání sudetských Němců. 

A také podpora budování socialismu byla přes míru. A nedávno jsme 

se společně s českou ekumenou dosti problematicky usilovali o 

majetek, který církvím po osmačtyřicátém zabral stát. Tento majetek 

byl ovšem spíše katolický než náš. Tím jsme ve společnosti žádné 

sympatie nezískali. Početně se umenšujeme a v poslední době nám 

začínají chybět i faráři. Na druhou stranu je třeba povědět, že  v době  
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uprchlické krize před dvěma lety, se vedení církve uprchlíků 

zastávalo a vyzývalo k jejich podpoře.  

 A jaké má naše společnost ideály dnes? Velké většině lidí se 

dnes po té vnější stránce vede dobře. Ale z výzkumů veřejného 

mínění vychází, že se lidé bojí, aby o tento dobrý standart 

nepřišli. A  bojí se těch, kteří utíkají do Evropy před bídou a válkou. 

Co v této situaci můžeme my evangelíci společnosti nabídnout. Snad 

druhé zbavovat obav a ukazovat, že strach není dobrý rádce. A když 

už se něčeho máme bát, tak tedy Pána Boha a jeho soudu. 

Všimněme si, co dělal Lot. Lot Sodomce naléhavě prosil: „Nečiňte 

zlého!“ Ano, i od toho v této společnosti jsme. Abychom naléhavě 

prosili své spoluobčany: „Nečiňte zlého!“ 
     Dnes jsme četli Ježíšovo podobenství o posledním soudu. 

Ježíš zde klade veliký důraz na milosrdenství a konkrétní pomoc. A  

zcela zřetelně připomíná, že je dokonce přítomen v těch, kteří v 

tomto světě potřebují pomoc. Mimo jiné také v hostech, v cizincích. 

A podle toho, jak se budeme chovat k cizincům, kteří potřebují 

ochranu a pomoc, budeme souzeni na posledním soudu. 
Nezapomínejme na to. 

 Pán Ježíš v kázání na hoře říká svým učedníkům, že jsou 

sůl země. Říká to i nám, kteří v něho věříme. Pán Ježíš nás tu má 

proto, že jsme solí, která brání rozkladu společnosti, jsme solí, 

která konzervuje prastaré hodnoty. Třeba onu hodnotu 

pohostinství a ochrany cizinců, běženců, uprchlíků. Naše poslání je 

být solí, která se odpradávna používala při oběti. Být Ježíšovým 

učedníkem totiž něco stojí - někdy i oběť. A Ježíš svým učedníkům 

také říká, že jsou světlo světa. Jsou zde proto, aby vydávali 

pravdivé svědectví o Boží dobrotě a spravedlnosti. Proto i my máme 

činit dobré skutky. Ne proto, abychom dobře vypadali, ale proto, 

aby lidé slavili našeho Otce, který je v nebesích. To je smysl 

našeho života, to je naše poslání i nás evangelíků na tomto světě. 

Mezi druhými lidmi, ve společnosti. 

 Milí bratři a sestry, modleme se, aby nám Pán Bůh dal tuto 

milost a my byli opravdu solí a světlem. Modleme se, abychom byli  

spravedliví jako Lot. A abychom se třeba zasazovali o poskytnutí 

azylu a ochrany pro ty, kteří o ně žádají. Nezapomeňme, že to mohou 

být Boží andělé a nebo dokonce sám Pán Ježíš.          Amen 


