Datum:

12. lekce

SODOMA A GOMORA
Genesis 18-19

Lot, jeho žena a dvě dcery utíkají ze Sodomy. Lotova žena se ohlédla a Bůh ji potrestal tím, že z ní udělal
solný sloup.

“A Hospodin dštil (lil, chrlil) na Sodomu a Gomoru
síru a oheň; bylo to od Hospodina z nebe.”
(Genesis 19, 24)

Lot, synovec Abrahama, byl jiný než jeho strýc. Abraham byl skromný, pokorný a ve všem
se spoléhal na Boha.
Lot chtěl žít ve městě, být známý a užívat si života. Chtěl také zbohatnout. Na Boha úplně
nezapomněl, ale život v Sodomě byl hříšný. To ho kazilo.
Lidé Boha nechtěli znát ani Ho poslouchat. Chtěli jenom zábavu a pořád si hrát. Chtěli si
dělat, co chtěli. Byli špatní a zlí.
Nechtěli na Boha ani myslet. Nevěřili, že je Bůh, který to všechno vidí.
Nevěřili, že by je nějaký bůh mohl potrestat. Ale to se mýlili!
Bůh je potrestal tím, že celé město i se všemi lidmi spálil. Nikomu se nepodařilo utéct.
Všichni dostali spravedlivý trest za svou neposlušnost.
Jenom Lot, jeho žena a obě dcery mohli odejít. Ale všechno jeho bohatství, zlato a peníze,
dům, stáda ovcí a krav, všechno bylo zničeno. Nic si nemohl vzít s sebou. Když se Bůh
začne hněvat, tak je to hrozné.

Úkol
1. Vymaluj obrázek zkázy Sodomy.
2. Nauč se biblický verš zpaměti.
3. Popros rodiče, aby ti přečetli text dnešní lekce.
4. Jak se jmenoval muž, který chtěl obojí, Boha
i bohatství.
5. Co nesměli Lot a jeho rodina udělat, když utíkali
z města?
6. Do prázdného místa nahoře namaluj, nebo vystřihni a nalep
obrázek zničeného domu.

Pomodli se
Pane Bože, v Tebe věřím. Chci o Tobě všechno vědět.
Bojím se tvého hněvu. Nechci být neposlušný.
Vím, že když Tě budu poslouchat, bude to dobré.
Otče, nechci, aby ses na mě hněval.
Chci být pod tvojí ochranou.
Amen.

