
Kto przyszedł wieczorem do Sodomy?
a) Abraham
b) Dwaj aniołowie
c) Trzej mężowie

Jak Lot przywitał aniołów?

a) Kazał im uciekać z miasta przed grzesznymi 
mieszkańcami Sodomy

b) Zaprosił ich do siebie, żeby przenocowali
c) Powiedział, żeby przenocowali na dworze, bo u 

niego jest za mało miejsca

Co się stało, zanim Lot i  aniołowie położyli 
się spać?

a) Abraham zadzwonił do Lota, żeby uważał, bo 
Pan chce zniszczyć Sodomę

b) Córki Lota zaczęły tańczyć
c) Mieszkańcy Sodomy otoczyli dom Lota

Co mieszkańcy Sodomy chcieli zrobić z 
gośćmi Lota?

a) Chcieli z nimi poigrać
b) Chcieli im wyprawić ucztę
c) Chcieli ich wyprowadzić z Sodomy, bo wiedzieli, 

że w mieście jest niebezpiecznie

Co zrobił Lot, gdy mieszkańcy Sodomy 
zażądali, żeby wydał im gości?

a) Wyprowadził aniołów na zewnątrz
b) Zadzwonił po policję
c) Zaproponował, że zamiast gości wyprowadzi im 

swoje dwie córki, które jeszcze nie poznały 
mężczyzny

Co się stało, gdy mieszkańcy Sodomy 
podeszli, żeby wyłamać drzwi domu Lota?

a) Wyjęli megafon i  zaczęli ostrzegać mieszkańców 
Sodomy, że zaraz zaczną do nich strzelać

b) Nakręcali wszystko telefonem, żeby opublikować 
fi lm na YouTube 

c) Aniołowie wciągnęli Lota do domu, drzwi 
zamknęli, a mieszkańców Sodomy porazili 
ślepotą tak, że nie mogli znaleźć drzwi

Co aniołowie powiedzieli do Lota?

a) Żeby wygłosił kazanie przed mieszkańcami 
miasta, żeby się nawrócili do Pana

b) Żeby wziął swoją rodzinę i wszystko co do niego 
należy i  wyprowadził z miasta, bo miasto zostanie 
zniszczone

c) Że nie ma już ratunku dla Lota i  dla miasta i  
wszyscy zostaną zniszczeni

Kto został wyprowadzony z Sodomy przez 
aniołów?

a) Lot, jego żona, jego córki i jego zięciowie
b) Lot, jego żona i jego córki
c) Lot, jego żona, jego córki, jego zięciowie i jego 

wnuki

Dlaczego żona Lota stała się słupem soli?
a) Bo jadła bardzo dużo soli
b) Bo pokłóciła się z Lotem
c) Bo obejrzała się za siebie
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