
Zamyslenia na týždeň po 12. nedeli po Svätej Trojici 
 

Utorok 21. augusta 2018 

Piesne: ES č. 322, 110 

Text: 1M 19, 15 – 26 

„15Keď vyšla ranná zora, anjeli naliehali na Lóta a vraveli: Vstaň, vezmi ženu a obe dcéry, 

ktoré sú tu, aby si nezahynul pre vinu mesta. 16Ale on váhal; vtedy mužovia chytili za ruku 

jeho i jeho ženu a obe jeho dcéry, lebo Hospodin ho chcel ušetriť. Vyviedli ho a nechali za 

mestom. 17Keď ich viedli, anjel riekol: Zachráň sa, ide ti o život! Neobzeraj sa a nezastavuj 

sa v Okolí jordánskom, uteč na pohorie, aby si nezahynul. 18Ale Lót im odpovedal: Ach nie, 

Pane! 19Ajhľa, tvoj služobník našiel priazeň v tvojich očiach, a veľká je tvoja milosť, ktorú si 

mi preukázal, keď si ma zachoval nažive. Ale na pohorie nevládzem ujsť. Mohla by ma 

dostihnúť pohroma. A ja by som zomrel. 20Tu hľa, je blízke mesto, tam by som mohol ujsť; je 

malé. Tam sa chcem zachrániť. Vskutku je malé; tak by som ostal nažive. 21Vtedy mu riekol: 

Hľa, i v tejto veci beriem ohľad na teba a nezničím mesto, o ktorom si hovoril. 22Rýchlo tam 

uteč, lebo kým tam nedôjdeš, nemôžem nič urobiť. Preto sa to mesto menuje Cóar. 23Slnko 

práve vyšlo nad zemou, keď Lót došiel do Cóaru. 24Vtedy Hospodin spustil na Sodomu a 

Gomoru sírový a ohnivý dážď z neba 25a zničil tie mestá, celé Okolie, aj všetkých obyvateľov 

miest, aj poľné rastlinstvo. 26Keď sa jeho žena obzrela, premenila sa na soľný stĺp.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom:  

Lokalizovať na mape miesto konania či zaoberať sa tým, čo to bol za ohnivý dážď, alebo 

ktorý zo soľných stĺpov je tá Lótova žena, by bolo pri zamyslení sa nad týmto príbehom nie 

celkom šťastným riešením. Príbeh, ktorého miestom konania je Sodoma a Gomora, je 

príbehom človeka, príbehom moci hriechu, príbehom Božieho hnevu na hriech ale aj 

príbehom o Božej milosti. Sodoma a Gomora je synonymom prostredia, kde vládne zlo, 

násilie, kde je Boží poriadok pre život človeka obrátený naruby. A aj keď sa zdá, že to 

„sodomské a gomorské“ je predovšetkým vo svete, skúmajme, čo ako také je prítomné 

v živote Božieho ľudu či v mojom živote. V tom „sodomskom a gomorskom“ sa človek neraz 

ocitá pomaly a nebadane ako v prípade Lóta, ktorý si vyberá krajinu podľa toho, čo sa zdá byť 

jemu správne, namiesto toho, aby sa riadil Božou vôľou. No čím bližšie tomu „sodomskému 

a gomorskému“ sme, tým väčšou silou to na nás pôsobí. A to až takou silou, že z toho človek 

sám nevyviazne, podobne ako by neodišiel Lót, nebyť Božích poslov. Zlo však nemá večné 

trvanie. Boh prichádza so svojím súdom. To je evanjelium, pokiaľ nie sme jeho súčasťou – 



priamo v ňom zasadení; tragédiou vtedy, keď v ňom zotrvávame. Preto rovnako naliehavo 

znejú slová: „Vstaň a vyjdi z toho miesta!“ No príbeh je aj o milosti, v ktorej Boh zachraňuje 

Lóta. Toho Lóta, za ktorého sa modlí Abrahám, Lóta, ktorého spravodlivosť, ak o nejakej 

môžeme hovoriť, bola jedine v „morálnom skutku“ záchrany Božích poslov pred obyvateľmi 

mesta. Nuž aj keď v prečítaných veršoch nieto zmienky o Abrahámovi, je to práve on, ktorý 

je protipólom Lóta a ktorého požehnaný život nám Boh kladie pred oči tak, aby sme po ňom 

zatúžili. Amen. 

 

Modlitba: 

Dobrotivý Bože! Prosím, zmiluj sa a daj mi rozpoznať to „sodomské a gomorské“, čo je 

blízko mňa, či čo je vo mne samom. Prosím, zachráň, vyveď, vysloboď ma skôr, než prídeš so 

svojím súdom. Prosím o dar pokánia, no zároveň o posvätenie, v ktorom by som mohol byť 

účastníkom a šíriteľom tvojho požehnania. Amen. 
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