26. kapitola – Samoštúdium - Lót
Lótov život je opísaný v 1. knihe Mojžišovej. Aj keď sa neobjavuje v mnohých príbehoch,
môžeme sa z jeho života učiť. V dnešnom štúdiu si prejdete celý jeho život zaznamenaný v
Biblii.

Kto bol Lót? Napíš čo najviac informácií.
1. Mojžišova 11, 27
1. Mojžišova 12, 5
1. Mojžišova 13, 11
1. Mojžišova 14, 10 – 12
1. Mojžišova 19, 30
1. Mojžišova 19, 21 – 32 a 37 – 38

1. Príbeh
1. Mojžišova 13, 1 – 13
Čo si myslíš?
1. Kto vystupuje v príbehu?
2. Prečo sa chceli rozdeliť?
3. Prečo si Lót vybral okolie Jordánu?
4. Akú cestu si vyberám ja? Podľa čoho sa rozhodujem?
5. Čo prinieslo Lótovi toto rozhodnutie?

Vo vitrínke

Nezabudni
1. Je pre nás prirodzené rozhodovať sa pre jednoduchšie možnosti. Chceme vynaložiť čo
najmenej úsilia a máme radi istotu úspechu. Pán Boh nám ale vraví, že kritériá nášho
rozhodovania by sme mali hľadať v Jeho Slove. Nemali by sme sa rozhodovať podľa
našej pohodlnosti a túžob, ale pýtajme sa na to, čo si o tom myslí On.
2. Lóta zlákala krása zeme, aj keď vedel, že je blízko skazených miest. Myslel si, že tomuto
pokušeniu odolá, ale o niekoľko veršov ďalej čítame, že Lót si posúval hranice svojho
domu až natoľko, že zrazu býval v Sodome. Nehazardujme s pokušením, neskúšajme
naše hranice. Je dobré držať sa od hriechu v bezpečnej vzdialenosti, aj keď to znamená,
že budeme musieť urobiť ťažké rozhodnutia.

2. Príbeh
1. Mojžišova 14, 10 – 16
Čo si myslíš?
1. Čo sa udialo?
2. Ako na to zareagoval Abrahám?
3. Akých máš priateľov? Podľa čoho si ich vyberáš?
4. Akým priateľom si ty? Si ochotná hneď pomôcť alebo posudzuješ správanie človeka?
Nezabudni
1. To, akých máme priateľov určuje akými ľuďmi sa stávame. Najbližších priateľov si
vyberaj zodpovedne. Premýšľaj, komu dovolíš, aby ovplyvňoval tvoj život. Lótov strýko
Abrahám mu zachránil život. Po takom vzťahu by sme mali túžiť.
2. Pracuj na svojom charaktere, aby si sa aj ty stávala takým priateľom pre ľudí okolo teba.
Si ochotná obetovať svoje pohodlie a bezpečie pre svojich priateľov? Povedali by tvoji
kamaráti, že ti môžu dôverovať a môžu sa na teba obrátiť s prosbou o pomoc?

Vo vitrínke

3. Príbeh
1. Mojžišova 19, 1 – 29

Čo si myslíš?
Postavy

Lótova manželka

Lót a jeho dcéry

Lótovi budúci zaťovia

Čo im ponúkali?

Ako zareagovali?

Aké to malo následky?

Prečo Lótova manželka umrela?
Za akými mamonami/hriechmi sa obzeráš ty?

Nezabudni
1. Pán Ježiš položil za nás svoj život, aby sme my mohli prebývať s Ním a jeho Otcom v
kráľovstve. Túto milosť Boh ponúka každému človeku. My len musíme oľutovať naše
hriechy a prijať odpustenie. Ponuka platí pre každého.
2. My si ale často vyberáme iných bohov – pohodlie, lenivosť, peniaze, zábavu.. Tieto veci
sú pre nás dôležitejšie ako Pán Boh. Zastav sa na pár minút. Modli sa a pros Pána Boha,
aby ťa k sebe navrátil, aby si opäť videla, že Pán Boh je JEDINÝM Bohom, ktorému
chceš slúžiť. Pán Boh ti dáva slobodu, modly ťa zväzujú.
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4. Príbeh
1. Mojžišova 19, 30 – 38
Čo si myslíš?
1. Kto vystupuje v príbehu?
2. Čo sa udialo?
3. Prečo dcéry urobili to, čo urobili? Od koho sa naučili takéto správanie?
4.

Koho vo svojom okolí ovplyvňuješ? A ako?

Nezabudni
1. Tento príbeh sa ti môže na prvé prečítanie zdať zvláštny. Keď v starozmluvnej dobe
zomrel žene muž, nebolo to pre ňu dobré. Ľudia ju pokladali za prekliatu a ďalší muž si
ju nechcel zobrať. Verili tomu, že za jeho smrť je zodpovedná ona. Preto Lótove dcéry
naplnil strach, že si nenájdu manželov. Ak v tej dobe žena nemala muža, nemala nič.
Keby Lót zomrel, jeho dcéry po ňom nič nezdedia a ostanú „na ulici“. Zo strachu a z
nedôvery k Pánu Bohu si vybrali ľahšiu cestu a rozhodli sa splodiť deti so svojím otcom.
Vybrali si ľahšiu cestu. Pripomína ti to niekoho z dnešného štúdia? Áno, Lót si vybral
ľahšiu cestu, keď sa pre napohľad krajšiu krajinu.
2. Naše dnešné rozhodnutia môžu ovplyvňovať mnohých ľudí. Určite ovplyvňujú tvoje
budúce deti, ale okrem toho ovplyvňujú teba a ľudí, ktorí sú ti blízki. Premýšľaj preto,
ako sa rozhoduješ a čo svojimi rozhodnutiami učíš ostatných. My kresťania by sme
našimi rozhodnutiami mali ukazovať na Pána Boha. Ukazujú tvoje rozhodnutia na Pána
Boha?

Vo vitrínke

