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Pred časom som počul o rozhovore kazateľa s neveriacim na tému zničenie Sodomy a 

Gomory, ktorý povedal: "Ak je Boh naozaj taký, potom v neho nemôžem uveriť!" To je trochu 

divná logika! To, že niekto neverí ešte neznamená, že Boh prestane existovať. Predstava 

Boha, ktorý zničil Sodomu a Gomoru, vyvolal celosvetovú potopu, môžu vyvolať v 

prirodzenom človeku zdesenie a odpor. Preto niektorí veriaci dávajú prednosť skôr 

láskyplnému a spravodlivému Bohu a "dovolia" súdiť len tých  najhorších zločincov. 

 Zámerne izolujú svedectvo Písma o trestajúcom Bohu Starého zákona a dávajú prednosť 

viere v Ježiša Krista, ktorý síce ľud napomínal, ale nikdy netrestal. Majú 

pravdu? Nemajú! Nikto iný sa otázkou večného zatratenia a pekla nezaoberal viac, ako práve 

Pán Ježiš. Celá Biblia, od Genesis až po knihu Zjavenie, hovorí o tom, že Boh bude súdiť 

hriešnikov, a tým, ktorí svojich hriechov ľutujú, preukáže milosrdenstvo. Dnes sa zamyslíme 

nad Božími súdmi a milosrdenstvom. Najskôr východiskový text: 

2 Petrov 2:4-10  Lebo ak Bôh neušetril anjelov, ktorí zhrešili, ale ich v reťaziach mrákoty 

uvrhnul do podsvetného žalára a strážených vydal súdu 5  a neušetril ani starodávneho 

sveta, ale samoôsmeho Noeho, hlásateľa spravedlivosti, zachránil, keď bol uviedol potopu 

na svet bezbožných. 6  I mestá Sodomy a Gomory obrátil na popol a pohromou odsúdil a 

tak dal výstražný príklad tým, ktorí mali v budúcnosti páchať bezbožnosť. 7  I 

spravedlivého Lota, strápeného až do ustania bezúzdnym životom bezbožníkov, vytrhol. 

8  Lebo vidiac a čujúc, on spravedlivý, bývajúc medzi nimi, zo dňa na deň mučil ich 

bezbožnými skutkami spravedlivú dušu. 9  Pán vie vytrhnúť pobožných z pokušenia a 

nespravedlivých dochovať trestaných ku dňu súdu, 10  najmä tých, ktorí v špinavej 

žiadosti idú za telom a opovrhujú panstvom. 

1. Boh bude súdiť spravodlivo všetky bezbožných. Pozrime sa na tri historické udalosti, 

ktoré nám mnohé ohľadom Božích súdov vysvetlí. Z Písma vieme, že: 

A. Boh neušetrila anjelov, starý svet ani obyvateľa Sodomy a Gomory. Tí všetci 

spoznali Hospodinov hnev, ktorý proti ich bezbožnosti vzbĺkol. V knihe Ezechielovej, 28:14-19 

je opísaná bezúhonost, krása, nádhera a múdrosť anjelských bytostí ako obraz pravzoru 

dokonalosti - ale následná domýšľavosť niektorých viedla k strate múdrosti. V ich srdci sa 

zrodila podlosť, násilie, neprávosť a nepoctivosť. Stali sa Božími aj ľudskými nepriateľmi. 



 O udalostiach vzbury anjelov v Písme moc podrobností nemáme; jediné čo si môžeme 

domyslieť je, že sa všetko odohralo v nebi predtým, ako Satan oklamal Evu v raji. Apoštol 

Peter všetkým pripomína, že Hospodin je mocný a keď neušetril anjelov, neušetrí ani nikoho 

z bezbožných. Každý, kto sa chce podobne ako padlí anjeli vyvýšiť a merať sa s Najvyšším, 

bude potrestaný! Ďalej: 

B. Apoštol Peter poukazuje na Boží súd nad svetom skrze celosvetovú potopu. Boh 

zachoval kazateľa spravodlivosti Noe-ho a jeho rodinu - počas potopy bolo zachránených iba 

osem ľudí, ktorí boli schovaní v arche! Podľa realistických odhadov populačných štatistík 

mohlo pri potope zahynúť až osem miliárd ľudí. Príbeh celosvetovej potopy slúži ako 

varovanie všetkým generáciám, že na svet príde ešte horšie skaza, ako bola potopa: 

(2 Pt 3, 10) Ale prijde deň Pánov ako zlodej vnoci, v ktorý pominú nebesia s rachotom, a 

živly, rozpálené ohňom, sa rozplynú, a zem i diela, ktoré sú na nej, zhoria. 

Počas potopy zahynulo všetko živé, v deň súdu bude zničené všetko stvorené. Pre 

odsúdených to znamená, že budú na veky oddelení od Boha Stvoriteľa a Spasiteľa Pána 

Ježiša Krista. 

C. Boží súd a záhuba Sodomy a Gomory je ďalšie výstrahou a potvrdzuje, že Boh bude 

súdiť bezbožných. Z Písma vieme, že obe mestá prosperovali a rozkvitali, ale ľud bol natoľko 

hriešny, že sa Boh rozhodol zasiahnuť: 

Genesis 13:10  A Lot pozdvihol svoje oči a videl celé okolie Jordána, pretože bolo celé 

zavlažované, predtým než zkazil Hospodin Sodomu a Gomoru; celý ten kraj bol ako 

zahrada Hospodinova, jako Egyptská zem, … 

V Gensesis 18 a 19 je farbistý príbeh o hriešnych posadnutosti celého mesta. V Ezechiel 

čítame, že ľudia v Sodome boli arogantní, mali všetkého dostatok, ale nuzným 

nepomáhali.Apoštol Peter vyhlasuje, že Boh zvolil neprávosť obyvateľov Sodomy pre 

výstrahu všetkým, ktorí sa rozhodnú žiť bezbožným, nemravným a sebeckým životom: 

Ezechiel 16:49-50  Hľa, toto bola neprávosť Sodomy, tvojej sestry: pýcha, pochádzajúca 

zo sýtosti chleba, a mala hojnosť pokoja i so svojimi dcérami a ruky biedneho a 

chudobného neposilňovala. 50  Ale pozdvihnúc sa páchaly predo mnou ohavnosť, a preto 

som ich odpratal, tak, ako som videl, že je spravedlivé. 

Uprostred tohto zvráteného pokolenia a neprávosti žil Lot, ktorý nebol ľahostajný k 

vtedajšiemu dianiu. Na vlastné nebezpečenstvo poskytol ochranu a pohostinstvo anjelom, 



ktorí prišli Sodomu varovať pred prichádzajúcou záhubou. Apoštol Peter opäť pripomína, že 

Boh bude súdiť bezbožných, ale súčasne poukazuje na to, že: 

2. Boh preukazuje zbožným milosrdenstvo. Zbožní ľudia nebudú zachránení pre večnosť za 

ich dobré skutky; pretože spasenie je prejavom Božej milosti a ním spôsobenej vnútornej 

premeny, ktorá vedie k poslušnosti. Než pôjdeme ďalej, musím sa zmieniť o jednom 

probléme, ktorý mnohí ľudia nechápu a pýtajú sa: Prečo Boh vynáša také súdy a dopustí 

utrpenie, ktoré sa dotýka nielen bezbožných, ale aj ľudí zbožných? Nedávno postihlo Haiti 

strašné zemetrasenie a zbožní ľudia trpeli rovnako ako bezbožníci. Malé deti prežívali 

rovnaké utrpenie ako zatvrdení hriešnici. To isté môžeme povedať o tsunami, hurikánoch, 

vojnách a hladomorom. Dočasné zemské súdy nerozlišujú medzi zbožnými a bezbožnými 

jednotlivcami. To však neznamená, že Boh nie je Pánom danej situácie, ani to, že by jediný 

vyvolený veriaci počas týchto katastrof prišiel o svoje spasenie. Boh skrze katastrofy varuje 

každého, kto je ešte na žive, že sú za svoje správanie plne zodpovední a dáva hriešnikom 

príležitosť k pokániu. Buďme radi, že je zdržanlivý a nedáva svojmu hnevu voľný priechod.  

A. Záchrana Noeho pred potopou je príkladom Božieho zľutovania a 

milosrdenstva. Boh zachoval Noeho a jeho rodinu pretože bol príkladom poslušnosti, 

vernosti a vytrvalosti. Noe staval na súši obrovskú loď najmenej 100 rokov, aj keď široko 

ďaleko neboli žiadne vodné toky.Všetci ľudia okolo neho si museli myslieť, že sa zbláznil. Z 

veršov knihy Genesis vieme, že: 

Genesis 6:11-13  A zem bola porušená pred Bohom a zem bola naplnená ukrutnosťou. 

12  A Bôh videl zem, a hľa, bola porušená, lebo každé telo bolo porušilo svoju cestu na 

zemi. 13  A Bôh riekol Noachovi: Koniec každého tela prišiel predo mňa, lebo zem je plná 

ukrutnosti od nich, a hľa, zkazím ich aj so zemou. 

Noe bol podľa Písma spravodlivý muž, ktorý našiel v Božích očiach zaľúbenie, ale to 

neznamená, že si Božiu priazeň zaslúžil. Noe nebol bezhriešny svätý muž. Vieme, že sa po 

potope nechal opit svojimi dcérami a zhrešil. Hospodin dáva ľuďom príležitosť, aby sa 

odvrátili od svojich hriechov a boli ušetrení od nadchádzajúceho súdu. Ale poďme k ďalšiemu 

príbehu: 

B. Boh zachránil Lota od zahynutia počas zničenie Sodomy a Gomory. Znovu vidíme, že Boh 

prejavuje milosrdenstvo zbožným. Aj Lot žil uprostred pokolenia zvráteného a sám sa 

nesprával vždy príkladne. Skutočnosti opísané v Genesis vzbudzujú pochybnosti o správnosti 

jeho rokovania. Napríklad vieme, že keď Sodomania chceli znásilniť dvoch anjelských hostí, 



Lot im ponúkol svoje dcéry. V kontexte veršov 2 Petra vidíme, že nejde o hodnotenie  

Lotovho správania v kríze. Jeho správanie je ťažko pochopiteľné, ale jeho snaha ochrániť 

svojich hostí, ktorí sa stali terčom záujmu bezbožných dokazuje, že pohostinnosť voči 

cudzincom bola dôležitou cnosťou vtedajšej doby. Vieme, že Lot bol trýznený zhýralosťou a v 

danej chvíli sa zachoval najlepšie ako sám vedel. 

 

 Táto skutočnosť by mala motivovať aj nás: Ako hlboko sme znepokojení tým, čo sa deje 

okolo nás? Sme trýznení bezbožnosťou a bezbrehosťou zla našich dní alebo pred hriechom a 

neprávosťou zatvárame oči? Ak trýznení nie sme, naša spravodlivosť nedosahuje Lotovu! Lot 

poslúchol Boha a z hriešneho mesta vyšiel, svoj zrak k Sodome neobrátil, zatiaľ čo jeho žena 

sa otočila a bola premenená na soľný stĺp. To nás vedie ku konečnému záveru. Pretože 

vieme, že Boh bude súdiť zlo a zachráni zbožné ... 

3. Stojte pevne na zasľúbení, poddajte sa Božiemu vedeniu a vzoprite sa falošnému učeniu. 

Ak je Noe jedným z najspravodlivejší mužov v Biblii, potom Lot patrí k tým najslabším, ktorí 

boli pred Božím hnevom zachránení. Boh preukázal milosrdenstvo obom a aj ich 

rodinám. Zbožní veriaci nie sú imúnni voči pokušeniu ani skúškam, ktoré plynú zo života v 

bezbožnej spoločnosti. Nebuďme ľahostajní k bezbožnosti okolo nás a majme sa na pozore 

pred každým, kto znevažuje alebo zľahčuje svätý život v poslušnosti. 

Pamätajme si, že Pán Ježiš neprišiel na zem, aby sme mohli prežívať hrejivé pocity z Božej 

lásky. Boží syn prišiel, aby nás vyslobodil z otroctva hriechu a varoval pred prichádzajúcim 

spravodlivým Božím hnevom. Zachovanie Noeho, záchrana Lota nám dáva nádej, že keď 

budeme dôverovať Kristovi a obrátime sa od hriechu, Boh nás milostivo ochráni aj v deň 

súdu, ktorý príde. Ak nás Boh vyvolil, zachránil a oslobodil z otroctva z hriechu, zachová nás 

až do konca pre nebo svojou milosťou. Ver v Pána Ježiša Krista a nebudeš zatratený, ale 

budeš mať večný život! 

 


