
1. Mosebok 19

Viktige tema som går igjen i Skriften blir 
synliggjort i dette kapittel.  

Sodoma blir nevnt som eksempel 28 ganger 
etter 1. Mosebok.  (eks. Joh. Åp. 11,8)

Jesus taler om Lot og hans kone i Lukas 
kapittel 17, og Peter henviser til Lot i 2. Peter 2, 
7-8.



Gud dømmer folkeslag og byer.  Sammenlign 
situasjonen i Sodoma med uttrykket i 
1.Mosebok 15,16 -»... for amorittenes ondskap 
er ennå ikke blitt fullstendig.»

Det blir nødvendig å utrydde synd ved roten 
når den tar fullstendig overhånd.  Dette er på 
grunn av Herrens store misskunnhet med 
menneskeslekten.  Dette ser vi også i forhold 
til storflommen, og en dag i framtida når Han 
tar et endelig oppgjør med Satan, og djevelens 
barn.

I disse byene her ved dødehavet ser vi 
demonstrert hvordan synd er som surdeig.  Den 
starter som en liten klump og syrner hele deigen.  



Vers 1 - De to «mennene» som hadde reist fra 
Abraham ned til Lot var engler.  

Lot hadde reist til Sodoma fordi område var som 
Herrens (Edens) hage (13,10).  Byene var rike 
kultursentre.  Lot hadde også sikkert nytt godt av 
at onkel Abraham hadde reddet dem fra Amrafel 
og Co.  Han satt i porten – var politiker\dommer  
der.  Det skal vise seg at han er eneste 
representant for KrF.

Vers. 2 - Lot viser dem gjestfrihet, som Abraham 
gjorde i forrige kapittel.  Dette var en selvfølge 
for ham, men ikke for de andre i byen!



Vers 3 – Lot visste hvor farlig det var i gatene i 
byen.  Er det vågalt å være ute om natta i våre 
byer?  

Vers 4-5 – Den spesielle synden definert.  Et 
kollektivt opprør mot Gud vil få en kollektiv dom. 
Jesus henviser til denne situasjonen her for å 
gjør oss oppmerksom på hvordan det blir før 
han kommer igjen. (Lukas 17)

Vers 6-11 – Les 2. Peter 2, 6-8.

Lot hadde et dilema å leve med.  Han hadde 
selv valgt å dra hit, men det fikk konsekvenser 
for ham og enda viktigere for familien!!



Det er uenighet om Lot hadde sønner og gifte 
døtre som ikke ble reddet.  Han hadde to ugifte 
døtre som ennå var jomfruer.  De fikk han med 
seg ut.
Les v. 12-13

Hva kan vi lære om det å være en prominent kristen 
idag, som bor på et sted som begynner å ligne på 
Sodoma?  

Vi må nok regne med at man får en urimmelig hat mot 
seg når man begynner å sette fingeren på det som er 
grunnleggende feil i samfunnet.  
De ville drepe Lot selv etter at de fikk kjenne Guds 
overnaturlige inngripen!  
Menneskets fallen natur forandrer seg ikke.



Vers 14 – Tragedien for Lot er at han syndet når 
han valgte å flytte til Sodoma. Han var også et svakt 
eksempel for familien.  Disse tingene gjorde at de 
ikke delte hans tro på Gud, men valgte å gå med 
hopen.  Bare se på reaksjonen han fikk når han 
fortalte om Guds dom.

Stopp opp og tenk på hvordan vi som kristne ikke 
skal gå i kompromiss med verden.  Vær tydelig i 
handling så vel som i ord.  Er Sodoma en god plass 
å oppdra barna dine?  Er den offentlige skolen en 
plass for dine barn?  Er TV'n en velsignelse, som 
kulturtilbudet i Sodoma?  Sier din pastor at det er 
greitt med homofili?  Kan vi gå på akkord med 
troen, eller tie om den for politikkens skyld?
Tenk på situasjonen for Lot.  Bibelen utfordrer oss.



V. 15-16  Lot nølte.  Gud viste barmhjertighet. 
Han nøler senere fordi han vil til Soar, en by, 
framfor fjellene, men ender opp i fjellene til slutt 
likevel.  Gud er god.

Les v. 17 – 29  

Lots hustru ble til en saltstøtte?  Vel, Jesus 
trodde det.  (Lukas 17,32)  
Gud har antakelig brukt de seismiske og 
vulkanske forhold her i området til å la sin dom 
utspille seg.



Vers 29 sier at Gud husket på Abraham.  
Gud hører bonn!  « En rettferdig manns 
bønn....»

Vers 30 – Lot og hans døtre ble huleboere.  
Hvordan ser huleboere ut??

Vers 31-38 - Ikke akkurat den delen av 
Skriften som får mest oppmerksomhet.  
Hvorfor kan man si at det var galt det 
døtrene gjorde?  Var det en skrevet lov på 
den tid mot slikt praksis?  Hvorfor står 
denne beretningen i Skriften?  



Abraham hadde ikke investert i Sodoma.  Han 
hadde tvert imot nektet å ta imot noe som takk 
for at han reddet dem den gangen de ble 
hærtatt.

Lot var også «en kristen».  Kanskje han 
trodde han kunne påvirke disse stakkars 
folk i Sodoma.  Kanskje han mente at barna 
fortjente en god utdannelse, og 
kulturtilbudene der. Kanskje han oppfattet 
dette som Guds velsignelse.

Sammenlign utgangen av de to.....



Disse er noen av mange skriftsteder som 
kaster lys over 1. Mosebok 19, og som 
bruker Sodoma som åndelig eksempel.

Jesaja 3,9
Esekiel 16,49-50
Matteus 11,23-24
Judas' brev 7


