
Zniszczenie  
Sodomy i Gomory 

Ks. Rodzaju 19,1-29 



Bratanek Abrahama, Lot, 
wraz z rodziną 
zamieszkali w żyznej 
dolinie, w mieście 
Sodoma. Mieszkańcy 
tego miasta, podobnie 
jak i innych okolicznych 
miast, byli bardzo 
grzeszni. Dwaj z 
nieznajomych, którzy 
odwiedzili Abrahama, to 
aniołowie posłani przez 
Boga, aby zniszczyć te 
zepsute miasta. 



Dwóch aniołów,  
w postaci ludzkiej,  
udało się do Sodomy.  
A mieszkał tam Lot  
z żoną i dwoma  
córkami. 
Siedział on akurat  
w bramie miejskiej. 



Kiedy zobaczył tych 
nieznajomych, ukłonił 
się aż do ziemi i zaprosił 
ich do swojego domu. 
- Nie - odpowiedzieli - 
Noc spędzimy na placu. 
Jednak kiedy Lot nalegał, 
to zgodzili się zatrzymać 
u niego. 



Gospodarz kazał 
przygotować chleb 
przaśny (bez zakwasu)  
i podał im kolację. 



Wieść o przybyciu 
dwóch nieznajomych 
rozeszła się po mieście. 
A mieszkańcy miasta, 
wszyscy mężczyźni, 
niezależnie od wieku, 
otoczyli dom Lota. Tłum 
domagał się, wydania 
gości. 



Lot wyszedł do nich i zamknął za sobą drzwi. 
- Nie czyńcie im żadnej krzywdy. Oni są moimi 
gośćmi - zawołał Lot. Mężczyźni z tłumu 
odpowiedzieli: - Idź precz! Patrzcie go! 
Ledwie przybył, a już chciałby nas sądzić! 
Postąpimy z tobą gorzej niż z nimi! 



Potem natarli na Lota  
i ruszyli, aby wyważyć 
drzwi. Aniołowie jednak 
wciągnęli Lota do środka 
i zaryglowali drzwi.  
A tłum porazili ślepotą,  
tak że napastnicy  
nie umieli znaleźć drzwi. 



- Kogokolwiek masz tu 
jeszcze w tym mieście, 
wyprowadź z tego 
miejsca - powiedzieli 
aniołowie - Gdyż głośna 
jest skarga na to miasto 
przed Panem i posłał 
nas, abyśmy je zniszczyli. 



Lot poszedł poszukać 
mężczyzn, którzy mieli 
ożenić się z jego córkami: 
- Wstańcie, wyjdźcie z 
tego miejsca, bo Pan 
zniszczy to miasto! Ale 
zięciom wydawało się, 
że żartuje i nie ruszyli 
się z miejsca. 



Gdy zaczynało świtać, aniołowie  
przynaglali Lota: 
- Ruszaj! Wyprowadź stąd żonę  
i obie córki, abyś nie zginął  
z powodu winy tego miasta. 
A gdy Lot się ociągał, chwycili go  
za rękę i wyprowadzili z miasta. 



- Ratuj się, bo chodzi o twoje życie!  
Nie oglądaj się za siebie i nie zatrzymuj się,  
dopóki nie opuścisz tego okręgu! 
Uciekaj w góry, abyś nie zginął! 



- Nie, Panie! Wiem, że okazałeś  mi  
wielką łaskę, zachowując moje życie.  
Lecz ja nie zdążę uciec w góry, zanim 
mnie nie dosięgnie nieszczęście i umrę. 
Widzisz to małe miasto w pobliżu?  
Pozwól, że tam ucieknę i znajdę 
schronienie – powiedział Lot. 
- Dobrze - usłyszał Lot - nie zniszczę  
tego miasta, które mi wskazałeś.  
Pośpiesz się jednak! 



A kiedy Lot dotarł do 
miasta, Pan spuścił na 
Sodomę i Gomorę 
deszcz siarki i ognia. 
Zniszczył On te miasta  
i cały okrąg, i wszystkich 
mieszkańców oraz 
roślinność na polach. 



Jednak żona Lota 
zignorowała ostrzeżenie, 
obejrzała się za siebie  
i stała się słupem soli. 



A Pan ocalił Lota i jego 
dwie córki. Oni zaś 
znaleźli schronienie  
w mieście Soar. 



A Abraham wstał wcześnie rano,  
udał się na miejsce, gdzie wcześniej  
rozmawiał z Panem i spojrzał w kierunku  
Sodomy i Gomory. Zobaczył nad całym  
tym obszarem gęsty dym. Przypominał 
on dym wznoszący się z pieca. Bóg zniszczył  
te miasta z ich zepsutymi mieszkańcami, ale  
ocalił od zagłady jego bratanka, Lota. 


