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5 Ο Λωτ, που συνόδευε τον Άβραμ, είχε κι αυτός αποκτήσει 
πρόβατα, βόδια και σκηνές. 6 Η χώρα όμως δεν επαρκούσε για 
να κατοικήσουν και οι δύο μαζί, γιατί τα υπάρχοντά τους ήταν 
πάρα πολλά. 7 Οι βοσκοί του Άβραμ μάλωναν με τους βοσκούς 
του Λωτ. Στη χώρα τότε κατοικούσαν οι Χαναναίοι και οι 
Φερεζαίοι.
8 Είπε λοιπόν ο Άβραμ στο Λωτ: «Ας μην υπάρχει διαμάχη 
ανάμεσά μας κι ανάμεσα στους βοσκούς μου και στους βοσκούς 
σου. Εμείς είμαστε αδέρφια.
9 Όλη η χώρα είναι στη διάθεσή σου. Ας χωρίσουμε, λοιπόν. Αν 
εσύ πας προς τα αριστερά, εγώ θα πάω προς τα δεξιά· κι αν εσύ 
πας προς τα δεξιά, εγώ θα πάω προς τα αριστερά».
10 Ο Λωτ κοίταξε ολόγυρα και είδε την κοιλάδα του Ιορδάνη, που  
ποτιζόταν ολόκληρη μέχρι τη Σηγώρ. Πριν καταστρέψει ο Κύριος 
τα Σόδομα και τα Γόμορρα, η περιοχή ήταν σαν παράδεισος, σαν 
τη χώρα της Αιγύπτου. 11 Διάλεξε λοιπόν για τον εαυτό του την 
κοιλάδα του Ιορδάνη και μετακόμισε προς τ’ ανατολικά· έτσι 
χωρίστηκαν ο ένας από τον άλλο. 12 Ο Άβραμ έμεινε στη Χαναάν 
και ο Λωτ έστησε τις σκηνές του ανάμεσα στις πόλεις της 
κοιλάδας, κοντά στα Σόδομα. 13 Οι άνθρωποι όμως των 
Σοδόμων ήταν κακοί και πάρα πολύ αμαρτωλοί ενώπιον του 
Κυρίου.
14 Αφού ο Άβραμ είχε αποχωριστεί από το Λωτ, ο Κύριος του 
είπε: «Σήκωσε τα μάτια σου και κοίτα ένα γύρο από τον τόπο που  
βρίσκεσαι, προς το βορρά και το νότο, προς την ανατολή και τη 
δύση. 15 Όλη τη χώρα που βλέπεις θα τη δώσω σ’ εσένα και 
στους απογόνους σου για πάντα. 16 Θα σου δώσω τόσους 

πολλούς απογόνους σαν τους κόκκους της σκόνης στη γη. Αν 
ποτέ κανείς μπορέσει να μετρήσει τους κόκκους της σκόνης 
πάνω στη γη, τότε θα είναι δυνατό να μετρηθούν και οι απόγονοί 
σου. 17 Σήκω να περιδιαβείς τη χώρα σε μάκρος και σε πλάτος, 
γιατί σ’ εσένα θα τη δώσω». 18 Έτσι ο Άβραμ μάζεψε τις σκηνές 
του και ήρθε να κατοικήσει κοντά στη Δρυ Μαμβρή, στη Χεβρών, 
όπου και έχτισε ένα θυσιαστήριο για τον Κύριο.

Γένεση 13: 5-18

Επιλογές και επιπτώσεις

Η καθημερινότητα στη ζωή μας είναι γεμάτη 
επιλογές, από το τί θα φάμε ή τί θα φορέσουμε, 
μέχρι το τί θα σπουδάσουμε και για ποιόν θα 
δουλέψουμε, είτε με ποιόν θα ζήσουμε τη ζωή 
μας. Οι επιλογές μας αυτές έχουν επιπτώσεις στο 
μέλλον για εμας αλλά και για τους άλλους γύρω 
μας.
Ο λόγος του Θεού μας δίνει παραδείγματα 
ανθρώπων πριν από εμάς για να 
παραδειγματιστούμε. Γι αυτό γράφτηκε. Επίσης, 
για αυτό μάς δόθηκε η σωτήρια χάρη τού Θεού 
(Τίτος 2: 11-13) και ενώ εμείς παραμένουμε 
φτωχοί, άλλοι να πλουτίζουν από εμάς 
(Β΄ Κορινθίους 6:10).


