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1) GEN.13 – ABRAHAM A LOT

Genesis 13:1 Abram tedy se svou manželkou a se vším, co měl, i s Lotem odešel z Egypta 

vzhůru do Negevu.

2 (Abram byl velmi bohatý ve stádech, ve stříbře i ve zlatě.)

3 A šel po svých starých cestách od Negevu až k Bet-elu, k místu, kde zpočátku stával jeho 

stan mezi Bet-elem a Ajem,

4 k místu oltáře, který tam předtím postavil. Tam Abram vzýval Hospodinovo jméno.

5 Také Lot, který šel s Abramem, měl brav, skot a stany.

6 Země jim však nemohla stačit, aby bydleli spolu. Jejich jmění bylo totiž tak rozsáhlé, že 

nemohli bydlet pohromadě.

7 Proto došlo mezi pastýři Abramova stáda a pastýři Lotova stáda k rozepři. (V zemi tenkrát 

bydleli Kananejci a Perizejci.)

8 Abram tehdy Lotovi řekl: "Prosím, ať mezi mnou a tebou a mezi mými a tvými pastýři není 

rozepře - jsme přece bratři.

9 Neleží snad před tebou celá země? Odděl se ode mě, prosím. Půjdeš-li vlevo, já půjdu 

vpravo; půjdeš-li vpravo, půjdu vlevo."
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1) GEN.13 – ABRAHAM A LOT

10 Lot pozvedl oči a viděl, že celá jordánská rovina je až k Coaru bohatě zavlažována jako 

Hospodinova zahrada, jako egyptská země (- bylo to předtím, než Hospodin zničil Sodomu a 

Gomoru).

11 Lot si tedy vybral celou jordánskou rovinu a vydal se na východ. Tak se jeden od druhého 

oddělili.

12 Abram bydlel v kanaánské zemi, ale Lot bydlel ve městech jordánské roviny a postavil své 

stany až k Sodomě.

13 Sodomští lidé však byli zlí a velmi hřešili proti Hospodinu.

14 Poté, co se od něho Lot oddělil, řekl Hospodin Abramovi: "Pozvedni oči z místa, na němž 

jsi, a rozhlédni se na sever, na jih, na východ i na západ.

15 Všechnu zemi, kterou vidíš, dám tobě a tvému semeni až navěky.

16 Způsobím, že tvého semene bude jako prachu země: bude-li možné sečíst zemský prach, 

půjde sečíst i tvé símě.

17 Vstaň, projdi tu zemi nadél i našíř, neboť tobě ji dám."

18 Abram tedy přesunul svůj stan a usadil se u háje Mamre, který je v Hebronu, a postavil 

tam oltář Hospodinu.
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2)
Abram jde s 

Lotem zpět a 

usadí se mezi 

městy Bethel a Ai. 

Později se Lot a 

Abram rozdělují:

Lot jde blíže s 

Sodomě, Abram

jde k Hebronu

13-2/10



3) ABRAMOVA NEZIŠTNOST

Dochází k hádce o pastviny – nejspíše jim nestačila pastva a tak se musí rozdělit. 

Abram nabídl Lotovi s veškerou zdvořilostí, dobrotou a nesobeckostí, aby si 

vybral jako první – i když byl starší a byl to jeho strýc.

Filipským 2:3 Nikdy se nedejte vést soupeřivostí nebo ješitností, ale raději žijte v 

pokoře: važte si druhých víc než sebe. 4 Ať si každý nehledí jen sebe, ale také 

druhých. 5 Smýšlejte tak, jak smýšlel Kristus Ježíš:

Lot získal lepší pastviny, trávu pro svůj dobytek, ale Abram získal milost pro své 

děti, získal pro své postoje Boží přízeň.

Někdy navenek lepší věci nemusí být lepší , vždy musíme posuzovat věci z Boží 

perspektivy.
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4) ROZDĚLENÍ

Aby nebyly hádky, musí se Lot a Abram rozdělit.

Můžeme mít pocit, že vždy musíme najít jednotu, ale někdy je jedinou cestou 

rozdělení. Bible to připouští i v manželství (1. Kor.7)

Proč je tolik různých církví?

Protože je v tom rozmanitost, nemusí to být prohra. Lot a Abram byli v kontaktu, 

ale museli se rozdělit, protože jim Bůh žehnal a měli velká stáda.

Je např. studie, že velké megasbory způsobují, že je méně křesťanů – více 

menších společenství, které jsou rozmanité, zasáhne větší skupinu lidí.
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5) LOT (JMÉNO ZNAMENÁ ZÁVOJ)

Kdyby se Lot držel Abrama, nikdy by se mu nestalo to, co musel zažít.

2 Petrův 2:6 Města Sodomu a Gomoru obrátil v popel, když je pro 

výstrahu budoucím bezbožníkům odsoudil ke zkáze, 7 ale 

spravedlivého Lota, ztrápeného nestydatým chováním těch zvrhlíků, 

vysvobodil. 8 Dokud ten spravedlivý mezi nimi bydlel, jeho 

spravedlivou duši den co den trápily zločiny, které viděl a slyšel 

páchat.

- Zažil svár pastýřů (verš 7)

- Spatřil krásné pastviny (verš 10)

- Vybíral jen tím, co měl před očima, 

neptal se Boha, zda to má udělat (verš 11)

- Přibližoval se Sodomě (verš 12)

- Nerozuměl nebezpečí (měl na očích závoj)
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5) LOT (JMÉNO ZNAMENÁ ZÁVOJ)

Abraham měl proměněnou mysl, věděl, že je jedno, kde bude, že 

nejdůležitější je, aby Bůh byl s ním.

1 Samuelova 16:7 Hospodin však Samuelovi řekl: Nehleď na jeho 

vzhled ani na jeho velkou výšku, neboť jsem ho zavrhl, jelikož se 

nedívám na to, na co se dívá člověk. Vždyť člověk se dívá na to, co 

má před očima, ale Hospodin se dívá na srdce.

Lot nejspíše neměl proměněnou mysl a tím

neviděl nebezpečí Sodomy. Proměněná mysl 

je možná jen chozením s Pánem!

Podobně církve v Německu před 2.světovou

válkou – vůbec nepoznaly nebezpečí nacizmu.

13-5B/10



6) SLIB PRO ABRAMA

- Bůh dává celou tu zemi Abramovi (jeho potomstvu)

- Měl jí celou projít, aby ji poznal – abychom mohli lépe přijmou Boží zaslíbení pro nás, musíme 

si je osahat, Abram měl projít celou zem a my máme pátrat po tom, co vše nám Bůh 

zaslibuje, aby naše víra rostla

- Bůh mu zaslibuje mnoho potomstva – jako prachu země – prach nelze spočítat.

Galatským 3:18 Vyplývá-li dědictví ze Zákona, nevyplývá už ze zaslíbení. Abrahama však Bůh 

obdaroval skrze zaslíbení.

Římanům 4:13 Když se Abrahamovi a jeho semeni dostalo zaslíbení, že mu bude patřit svět, 

nebylo to na základě Zákona, ale na základě spravedlnosti z víry.

Skutky apoštolské 7:17 Jak se blížil čas, kdy se mělo naplnit Boží zaslíbení Abrahamovi, náš lid v 

Egyptě rostl a množil se,
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7) TŘETÍ OLTÁŘ

- Abram staví další oltář a tím 

vlastně vyhlašuje do celého světa 

(viditelného i neviditelného) , že 

zde je Bůh, kterého on uctívá

- Nestaví nikdy dům pro sebe, ale 

oltář Hospodinu, sám bydlí ve 

stanu

- Ví, že ten opravdový dům má u 

Boha, tady je jen poutník

2 Korintským 5:1 Víme, že až ten 

pozemský stan, v němž přebýváme, 

bude stržen, máme od Boha věčné 

stavení v nebi, příbytek, jenž nebyl 

vytvořen rukama.
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8) PŘÍBYTEK V NEBI

Jan 14:1 „Ať se vaše srdce nechvěje. Věříte v 

Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce jsou 

mnohé příbytky. Kdyby nebyly, řekl bych vám to. 

Neboť vám jdu připravit místo. 3 A odejdu-li a 

připravím vám místo, opět přijdu a vezmu vás k 

sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já.

Žalmy 84:2 Jak milé jsou tvé příbytky, Hospodine 

zástupů!

Žalmy 46:5 Řeka svým proudem oblažuje Boží 

město, svaté příbytky Nejvyššího.
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9) PROČ BŮH PŘIPRAVUJE PŘÍBYTKY?
Muž má připravit pro svou nevěstu dům, 

aby ji uvedl do svého domu.

Podobně i Ježíš připravuje příbytky pro 

svou nevěstu – pro všechny, kteří na něho 

spoléhají.

Židům 11:8 Vírou uposlechl Abraham, 

když byl volán, aby vyšel na místo, které 

měl dostat za dědictví; a vyšel, ačkoli 

nevěděl, kam jde. 9 Vírou se usadil v 

zaslíbené zemi jako v zemi cizí, bydlel ve 

stanech s Izákem a Jákobem, 

spoludědici téhož zaslíbení. 10 Očekával 

totiž město mající základy, jehož 

stavitelem a tvůrcem je Bůh.
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10) OTÁZKY

- Bylo nutné, aby se Abram a Lot rozdělili?

- Proč se Lot přibližoval Sodomě?

- Proč Lot neviděl nebezpečí být blízko 

Sodomy?

- Dáváme přednost druhým jako Abraham?

- Jak si představujete příbytek pro vás?
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