7. lekce
Biblický text k lekci: Genesis 13., 18. – 19. kapitola
Cíle lekce:
- dítě porozumí tomu, že Bůh trestá, až když je to nevyhnutelné
- dítě pozná, že Bůh chce především lidi zachránit, ale musí jednat spravedlivě, proto musí potrestat
hříšné jednání
- dítě vlastními slovy popíše, co dělal Abraham při rozhovoru s Bohem
- dítě ví, koho Boží poslové zachránili ze Sodomy a co se stalo s Lotovou ženou
- dítě si uvědomí, že i když žijeme ve zlé době a je kolem nás zlo, že se nemusíme chovat taky zle
- dítě chápe význam přímluvné modlitby a je si vědomo, že Bůh nechce, aby nikdo z lidí zahynul
Klíčové verše:
Genesis 19,16b: „Ale Lot váhal. Ti muži ho tedy uchopili za ruku, i jeho ženu a obě dcery – to
shovívavost Hospodinova byla s ním.“
1. Timoteova 2,1: „Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za
všechny lidi.“
1. Timoteova 2,4: „Bůh chce, aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu.“
Biblická fakta:
Lot je synovec Abrahama. Putovali spolu z Egypta, byli velice bohatí, měli velká stáda.
Abraham a Lot nemohou bydlet spolu, kvůli příliš velkým stádům dobytka – musí se rozdělit.
Abraham dává Lotovi vybrat na pohled lepší zemi, aby nevznikaly rozepře.
Lot si vybírá zemi u měst Sodoma a Gomora (tzv. okrsek Jordánu)
Sodomští však byli velmi zlí a hříšní. Bůh se rozhodne proto Sodomu a Gomoru zničit.
Tento svůj plán skrze své posly sdělí Bůh Abrahamovi, který s Bohem začne hovořit o tom, zda Bůh
kvůli hříšnému člověku vyhladí i „nevinné“ lidi, spravedlivé lidi.
Abraham říká Bohu celkem 6x počet spravedlivých lidí, kvůli kterým by nevyhladil celé město (50,
45, 40, 30, 20, 10) – Bůh potvrzuje, že kdyby se našlo jen 10 spravedlivých, město nezničí.
Nenašlo se však ani tolik, takže Bůh zachraňuje pouze Lota, jeho ženu a dvě dcery.
Když Boží poslové přichází do Sodomy, lidé je chtějí zneuctít jako hosty. Andělé proto raní
sodomské muže slepotou
Boží poslové nakonec Lota musí z města skoro vyhnat, protože zkáza naprosto hříšného města je
neodvratná. Zeťové Lota však Božímu trestu nevěří a vysměj se mu.
Ze Sodomy tak odchází Lot se svou ženou a 2 dcerami, Lotova žena se však ohlédne zpět (což
neměla dělat) a promění se v solný sloup.
Sodoma a Gomora jsou zničeny (spáleny) sírou a ohněm z nebe – Bůh zachránil Lota!
Manželé Lotových dcer zemřeli a Lot neměl potomky. Jeho dcery, aby zachránily rod svého otce,
Lota opijí a otěhotní s ním.
Další informace pro zvídavé:
 Lot s dcerami utekl se Sodomy do města jménem Soár (to znamená maličké)
 Sodoma a Gomora byly zničeny ráno při východu Slunce
 Lotovi synové, jejichž matky byly Lotovy dcery se jmenovali Moáb (to znamená Z otce zplozený)
a Ben-amí (to znamená Syn mého příbuzného)
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Dvě různé cesty – cesta Lota a cesta Abrahama
Lot si vybírá na pohled lepší zemi, Abraham důvěřuje Bohu, že ho v na pohled horší zemi
zaopatří a postará se o něho
Ne vždy to, co je lákavé pro oči, je skutečně dobré
I když Bůh zničil Sodomu a Gomoru, tak je plný milosti – nezničil se svévolníky (hříšníky)
spravedlivé – i kvůli 10 lidem by město nezničil, ale udělal to, protože se tam ani těch 10
nenašlo
Abraham se přimlouvá za záchranu města, které chce i Bůh zničit – Abraham má smysl pro
spravedlnost (nechce, aby za zlo pykal nevinný) – význam přímluvné modlitby
I přes zkázu se příběh hlavně soustředí na záchranu
Bůh, který soudí, ale především zachraňuje – a až tehdy, když člověk vědomě odmítá, tak
přichází soud
Lot se nechce příliš nechat vést Bohem (nechce zcela poslechnout Boha, když má utéct na
horu), naproti tomu Abraham ano – rozdílné cesty. Lot se znovu usazuje ve městě (i když
malém), ale pak ze strachu prchá do jeskyně – jsou patrné jeho obavy o budoucnost, kterou
nesvěřil naplno Hospodinu
Lot přesto, že žil v hříšném městě, nepřejal zlý způsob života – to je výzva i pro nás: i když
žijeme ve světě plném zla, sami se tak chovat nemusíme

Souvislosti s Novým Zákonem: PŘÍMLUVNÁ MODLITBA (1. Timoteova 2, 1-6)
Modlitba jako rozhovor s Bohem. Jako Boží děti, jako křesťané, kteří máme s Bohem vztah, máme
výsadu, že můžeme s Bohem mluvit a přimlouvat se za druhé lidi. V listu Efezským 6,18 si čteme, že se
máme vytrvale přimlouvat za druhé lidi. V přímluvách se umenšuje sobectví a naopak se projevuje
zaměření na druhé – a to se Bohu líbí. Nemělo by nám jít v prvé řadě o sebe, modlit se za sebe, ale o
druhé lidi. To je postoj Božího srdce. Abrahamovi nebylo jedno, co se v Sodomě děje a strachoval se o
lidi tam, co kdyby tam byl někdo spravedlivý (věrný). To se Pánu Bohu líbilo. Dokonalým příkladem je
sám Ježíš Kristus, který myslel na druhé a přichází za námi lidmi nás zachránit (1. Timoteova 2,5-6).
Ježíšovi šlo o naši záchranu, stejně jako šlo Abrahamovi o záchranu Lota a dalších spravedlivých lidí. I
nám křesťanům by mělo jít o záchranu druhých lidí, nikoli o jejich zkázu (říkat si „dobře jim tak). Bůh
slyší a registruje naše modlitby, přímluvy – stejně jako slyšel přímluvu Abrahama a zachránil Lota.
Odkaz na informace o zničení Sodomy a Gomory: http://www.b-a-n.cz/sodoma-a-gomora/objevenisodomy-a-gomory-i.html nebo zde: http://www.b-a-n.cz/sodoma-a-gomora/byla-mesta-sodoma-agomora-opravdu-znicena.html
Náměty pro činnosti s dětmi:
1. Kreslení obrázku za co nejkratší čas (ubírání sekund) – dětem zadáme úkol, že mají nakreslit
určitý předmět, řeknou si, za kolik sekund by to nakreslili. Kdo nakreslí za nejméně sekund tak, že
to ostatní poznají? (motiv ubírání – z 50 na 10 spravedlivých).
2. Držení hořícího papíru (symbol ohně a zničení) – dítě drží kus papíru, který se ve stejný čas
zapálí, kdo vydrží držet nejdéle a nepustit? (tuto aktivitu děláme venku nebo nad nehořlavou
podložkou, např. plechu).
3. Bludiště – děti řeší bludiště (na papíře) nebo absolvují trať se zavázanýma očima (motiv
vyvedení z města zkázy).
4. Poznávání předmětů poslepu – děti hmatem poznávají předměty a snaží se je zapamatovat a
potom napsat.

