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5Také Lot, který putoval s Abramem, měl brav a skot

nevynášela tolik, aby mohli sídlit pospolu, a jejich jmění bylo tak značné, že nemohli 

sídlit pohromadě. 7Proto došlo k rozepři mezi pastýři stáda Abramova a pastýři stáda 

Lotova. Tehdy v zemi sídlili Kenaanci a Perizejci.

rozepře mezi mnou a tebou a mezi pastýři mými a tvými, vždyť jsme muži bratři.
9Zdalipak není před tebou celá země? Odděl se prosím ode mne. Dáš

dám napravo. Dáš-li se ty napravo, já se dám nalevo

okrsek Jordánu směrem k Sóaru, že je celý zavlažován, že je jako zahrada 

Hospodinova, jako země egyptská. To bylo předtím, než Hospodin zničil Sodomu a 

Gomoru. 11Proto si Lot vybral celý okrsek Jordánu a odtáhl na východ. Tak se od se

oddělili. 12Abram se usadil v zemi kenaanské a Lot se usadil v městech toho okrsku a 

stanoval až u Sodomy. 13

14Poté, co se Lot od něho oddělil, řekl Hospodin Abramovi: "Rozhlédni se z místa, n

němž jsi, pohlédni na sever i na jih, na východ i na západ,

vidíš, dám tobě a tvému potomstvu až navěky.

jako prachu země. Bude

sečteno. 17Teď projdi křížem krážem tuto zemi, neboť ti ji dávám."

se stany, přišel a usadil se při božišti Mamre, které je u Chebrónu. I tam vybudoval 

 

Shrnutí:   

Poté, co Abram zradil všechno, co mu bylo drahé, tak činil

vrátil se zpátky k Božímu oltáři, který postavil a vzýval Hospodina. 

Nyní je před ním další krok víry, další zkouška, která má prověřit, zda 

 

1. SPOR A JEHO ŘEŠENÍ

• Spory vždy přijdou 
 

A. Jde o srdce 

PPOOLLEEČČEENNSSTTVVÍÍ  KKŘŘEESSŤŤAANNŮŮ  ÚÚSSTTÍÍ  NN

OVÁ MILOST A ZASLÍBEOVÁ MILOST A ZASLÍBEOVÁ MILOST A ZASLÍBEOVÁ MILOST A ZASLÍBENÍNÍNÍNÍ    ––––    GGGGN N N N 

Abram se odděluje od Lota 
 

Také Lot, který putoval s Abramem, měl brav a skot i stany.

nevynášela tolik, aby mohli sídlit pospolu, a jejich jmění bylo tak značné, že nemohli 

Proto došlo k rozepři mezi pastýři stáda Abramova a pastýři stáda 

Lotova. Tehdy v zemi sídlili Kenaanci a Perizejci. 8Tu řekl Abram Lotovi: "Ať nejsou 

rozepře mezi mnou a tebou a mezi pastýři mými a tvými, vždyť jsme muži bratři.

Zdalipak není před tebou celá země? Odděl se prosím ode mne. Dáš

li se ty napravo, já se dám nalevo." 10Lot se ro

okrsek Jordánu směrem k Sóaru, že je celý zavlažován, že je jako zahrada 

Hospodinova, jako země egyptská. To bylo předtím, než Hospodin zničil Sodomu a 

Proto si Lot vybral celý okrsek Jordánu a odtáhl na východ. Tak se od se

Abram se usadil v zemi kenaanské a Lot se usadil v městech toho okrsku a 
13Sodomští muži však byli před Hospodinem velice zlí a hříšní.

Poté, co se Lot od něho oddělil, řekl Hospodin Abramovi: "Rozhlédni se z místa, n

němž jsi, pohlédni na sever i na jih, na východ i na západ, 15neboť celou tu zemi, kterou 

vidíš, dám tobě a tvému potomstvu až navěky. 16A učiním, že tvého potomstva bude 

jako prachu země. Bude-li kdo moci sečíst prach země, pak bude i tvé potomstvo 

Teď projdi křížem krážem tuto zemi, neboť ti ji dávám."

se stany, přišel a usadil se při božišti Mamre, které je u Chebrónu. I tam vybudoval 

Hospodinu oltář. 

Poté, co Abram zradil všechno, co mu bylo drahé, tak činil

Božímu oltáři, který postavil a vzýval Hospodina. 

Nyní je před ním další krok víry, další zkouška, která má prověřit, zda 

se něco naučil. 

 

POR A JEHO ŘEŠENÍ (13,5-9) 

Spory vždy přijdou – jaké bude řešení?
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i stany. 6Země jim však 

nevynášela tolik, aby mohli sídlit pospolu, a jejich jmění bylo tak značné, že nemohli 

Proto došlo k rozepři mezi pastýři stáda Abramova a pastýři stáda 

Abram Lotovi: "Ať nejsou 

rozepře mezi mnou a tebou a mezi pastýři mými a tvými, vždyť jsme muži bratři. 

Zdalipak není před tebou celá země? Odděl se prosím ode mne. Dáš-li se nalevo, já se 

Lot se rozhlédl a spatřil celý 

okrsek Jordánu směrem k Sóaru, že je celý zavlažován, že je jako zahrada 

Hospodinova, jako země egyptská. To bylo předtím, než Hospodin zničil Sodomu a 

Proto si Lot vybral celý okrsek Jordánu a odtáhl na východ. Tak se od sebe 

Abram se usadil v zemi kenaanské a Lot se usadil v městech toho okrsku a 

Sodomští muži však byli před Hospodinem velice zlí a hříšní. 

Poté, co se Lot od něho oddělil, řekl Hospodin Abramovi: "Rozhlédni se z místa, na 

neboť celou tu zemi, kterou 

A učiním, že tvého potomstva bude 

li kdo moci sečíst prach země, pak bude i tvé potomstvo 

Teď projdi křížem krážem tuto zemi, neboť ti ji dávám." 18Hnul se tedy Abram 

se stany, přišel a usadil se při božišti Mamre, které je u Chebrónu. I tam vybudoval 

Poté, co Abram zradil všechno, co mu bylo drahé, tak činil pokání, 

Božímu oltáři, který postavil a vzýval Hospodina. 

Nyní je před ním další krok víry, další zkouška, která má prověřit, zda 

jaké bude řešení? 
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a. Majetek byl záminkou 

b. Bohatství světa nakonec vždy přinese zklamání 

c. Svět se díval na problémy v Boží rodině 

d. Skutečným problémem bylo srdce 

B. Lakomství, žádostivost 

- Vede ke lži, utlačování druhých, krádežím, rozvrácení rodiny 

C. Zbožné řešení sporu 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

�  Gn 13,2; Gn 12,5; Fp 4,11-13; Př 30,8-9; Jr 17,9; 1 Tm 6,10; Př 21,6; Př 22,16; Př 28,8; Př 

15,27; Ko 3,5; 1 K 6,4-8;  
 

2. TĚLESNÉ ŘEŠENÍ (13,10-13) 

• Lot se rozhoduje podle toho, co vidí 
 

Lot je nazýván jako spravedlivý (1 Pt 2,7), ale z jeho života se to nedá 

poznat – ovoce jeho života o tom nemluví. 

 

A. Spravedlnost před Bohem získáme pouze z víry 

B. Ospravedlnění za normálních okolností vždy povede k posvěcení 

C. Kdybychom neměli prohlášení NZ o Lotovi, tak bychom vůbec 

nevěděli, že byl ospravedlněn z víry 

 

 

 
 

 Biblické odkazy:  

�  1 Pt 2,7; 1 K 3,11-15; Jk 4,4; 1 J 2,15-16; Lk 6,26;  
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3. DUCHOVNÍ ŘEŠENÍ (13,14-18) 

• Abraham se nechává vést Bohem 
 

A. Oddělení se od neposlušných věřících (2 Te 2,15; 2 Te 3,6.14-15) 

• Straňte se člověka, který se odchýlil; dejte mu znát, že k vám 

nepatří, ale nejednejte s ním jako s nepřítelem – varujte ho 

jako bratra. 

B. Obnovení Božích zaslíbení 

• Dostane celou zemi 

• Dostane nespočetné množství potomků 

C. Obnovená poslušnost 

D. Chvála a svědectví 

 

 

 

 
 

 Biblické odkazy:  

�  2 Te 2,15; 2 Te 3,6.14-15; 2 Te 3,11; 1 Te 4,11; Ř 4,13; 2 Pt 3,13; Žd 11,10; Zj 7,9-10; Ř 

4,11-12; Gn 12,7-8 
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Biblické společenství křesťanů v Ústí nad Labem, www.cirkevusti.cz 

9. října 2011 © BSK 

PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ: 
Pravidelná shromáždění: 

Úterý 1700 – Biblické studium a modlitební setkání (připravte si otázky, 

poznámky a postřehy k nedělnímu kázání)  

Neděle 9
30

 – společné shromáždění (2 Tm 2,22-26 – Honza Suchý).  
 

 

 

Další oznámení: 

V neděli 13. 11. 2011 je světový den modliteb za pronásledovanou církev 
 

 

 

K modlitbám: 

• Jardovo kázání v Biblickém sboru křesťanů v Kladně příští neděli.  

• Shromáždění BSK a Honzovo kázání 

• Vzájemné modlitby jeden za druhého ve sboru 

• Za ty, kteří nechodí do sboru pravidelně 

• Za pronásledovanou církev 

 

 

 

 

 

 

Nechť ve vás přebývá slovo Kristovo v celém svém bohatství: se vší 

moudrostí se navzájem učte a napomínejte a s vděčností v srdci 

oslavujte Boha žalmy, chválami a zpěvem, jak vám dává Duch. 

Koloským 3:16   


