PRACOVNÍ LIST K 7. LEKCI
Úkol 1: Vylušti biblický verš. První číslo je číslo zlomku, druhé udává pořadí písmene na zlomku.

1/2;5/1;2/3; ;1/3;2/3;1/3;1/5;; ;1/1;1/2;5/4;
;5/2;4/4;2/4;1/3;2/3;3/4;2/4; ;3/2;2/4;1/4;1/5; ;1/4;3/5;4/4;3/2;2/4;
;4/4;4/1;1/1;4/4;5/4; ;1/1; ;4/1;3/5;5/5;3/4;1/1;3/2;2/4;
;4/1;4/3;1/1;5/2;1/4;5/1;

Klíč:

Úkol 2: V textu zakroužkuj (vybarvi) vždy jedno ze dvou slov zvýrazněných tučně, které do věty
správně patří.

Abraham dal-nedal Lotovi vybrat lepší zemi. Abraham byl Lotův bratr – strýc. Bůh Abrahamovi
oznámil – zamlčel, že nechá Sodomu zničit. Abrahamovi to nebylo – bylo jedno. Abraham
mluví s Bohem a šestkrát – pětkrát se ho dotazuje, zda by skutečně zničil i svévolníka –
spravedlivého. Nakonec skončí v rozmluvě na pěti – deseti. Boží poslové jdou pro Lota do
Sodomy – Gomory. Boží poslové nejsou – jsou ve městě vlídně (hezky) přijati. Lotovi zeťové
nevěří – věří tomu, že město bude zničeno. Božím poslům se vysmějí – pokloní. Nakonec musí
Boží andělé vzít Lota za ruku – nohu, aby ho zachránili před zkázou. S Lotem jde také jeho
manželka – matka a jeho čtyři – dvě dcery. Lot prosí, zda by směl utéct do malého – velkého
města, které se nacházelo v nížině - na hoře. Nakonec se Lot se svými dcerami ocitá v jeskyni
– na poušti. Lotovy dcery nemají – mají muže, s nímž by mohli mít děti. Sodoma a Gomora
byly úplně zničeny pomocí povodně – ohně a síry.
Úkol 3: Do tabulky napiš alespoň tři náměty za lidi (události, věci), za které by ses mohl přimlouvat,
modlit, napiš, za co by ses mohl u Boha přimlouvat ve svých modlitbách.

Úkol 4: Nakresli barevně, jak asi mohlo vypadat zničení hříšných měst Sodomy a Gomory.

Úkol 5: Vyber a zakroužkuj ta čísla, která Abraham zmiňuje, když mluví s Bohem o záchraně
spravedlivých lidí z hříšného města.
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Úkol 6: Vybarvi ta slova, která označují důvody, proč se máme přimlouvat za ostatní lidi

Biblický kvíz:
Otázka
1. Jak se jmenoval Abrahamův synovec?
2. Kolikrát se celkem Abraham ptal Boha na
počet spravedlivých ve městě?
3. Kvůli kolika spravedlivým by Bůh nakonec
nezničil celé město?
4. Jak se jmenovala města, která byla pro svůj
hřích zničena?
5. Jakým způsobem byla tato města zničena?
6. Ve kterou denní dobu byla zničena?
7. Kdo se zachránil ještě kromě Lota?
8. Kde se nakonec Lot ukryl?

Odpověď
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