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Αβραάμ και Λωτ 
 

Γένεση 13:1 Και ο Άβραμ ανέβηκε από την Αίγυπτο, αυτός και η γυναίκα του και όλα όσα είχε, και ο Λωτ μαζί του, 

προς τα μεσημβρινά. 

Ο Αβραάμ αντιπροσωπεύει το δίκαιο υπόλοιπο του Θεού. Ο Λωτ είναι μια εικόνα της επαναστατημένης εκκλησίας. 

Όταν ο Αβραάμ καλέστηκε να περπατήσει με τον Θεό, ο Λωτ πήγε μαζί του. Στην αρχή φαινόταν ότι είχαν τον ίδιο 

νου. Ωστόσο, υπήρχε μια ρίζα κοσμικότητας στον Λωτ που άρχισε να βγαίνει στην επιφάνεια, μολύνοντας ακόμη 

και την κατασκήνωση, και καθιστώντας αδύνατο στους δύο αυτούς να περπατήσουν μαζί. Ο Αβραάμ ήταν 

διαφορετικής πνευματικής υπόστασης από τον Λωτ και ο Θεός επρόκειτο να τον αποχωρίσει για τους υψηλότερους 

σκοπούς Του. 

Γένεση 13:10-13 Και αφού ο Λωτ σήκωσε τα μάτια του ψηλά, είδε ολόκληρη την περίχωρο του Ιορδάνη, ότι 

ποτιζόταν ολόκληρη, πριν ο Κύριος να καταστρέψει τα Σόδομα και τα Γόμορρα, ήταν σαν παράδεισος του Κυρίου, 

όπως η γη της Αιγύπτου, μέχρι να πάει κανείς στη Σηγώρ. Και ο Λωτ διάλεξε για τον εαυτό του ολόκληρη την 

περίχωρο του Ιορδάνη· και ο Λωτ μετασκήνωσε προς τα ανατολικά, και διαχωρίστηκαν ο ένας από τον άλλον. Ο μεν 

Άβραμ κατοίκησε στη γη Χαναάν· ο δε Λωτ κατοίκησε ανάμεσα στις πόλεις της περιχώρου, και έστησε τις σκηνές 

του μέχρι τα Σόδομα. Και οι άνθρωποι των Σοδόμων ήσαν κακοί, και υπερβολικά αμαρτωλοί μπροστά στον Κύριο. 

Όταν ήρθε η ώρα να κάνει μια κρίσιμη επιλογή, από την επιθυμία των ματιών του ο Λωτ κατασκήνωσε στα Σόδομα. 

Πολλοί σήμερα επιλέγουν να στήσουν τη σκηνή τους στη Σοδομοχώρα, επειδή με το φυσικό τους μάτι φαίνεται 

όμορφη, αλλά στην πραγματικότητα ευθυγραμμίζονται με έναν κόσμο ώριμο για κρίση. Ο Θεός επιτρέπει στην 

επαναστατημένη εκκλησία Λωτ να εκτεθεί, επειδή κάνει έναν καθαρισμό του οίκου. Υπάρχουν πολλοί που 

επιλέγουν να κάνουν ψεύτικη ειρήνη με την αμαρτία και την αδικία, αλλά σύντομα, όπως και ο Λωτ, θα βρουν τους 

Σοδομίτες να προσπαθούν να σπάσουν την πόρτα τους για να εισβάλουν στο σπίτι τους. 

Γένεση 19:9 Κι εκείνοι (οι κακοί των Σοδόμων) είπαν: Φύγε από εκεί. Και είπαν ακόμα: Αυτός ήρθε για να 

παροικήσει· θέλει να γίνει και κριτής; Τώρα θα κακοποιήσουμε μάλλον εσένα παρά εκείνους. Και βίαζαν 

υπερβολικά τον άνθρωπο, τον Λωτ, και πλησίασαν για να σπάσουν την πόρτα. 

Ο Λωτ έβαλε τον εαυτό του και την οικογένεια του σε επιβλαβή δρόμο επιλέγοντας να κατοικήσει στα Σόδομα. Το 

πνεύμα της ανομίας και της απάτης εισέβαλε ύπουλα στις ζωές τους και η συνείδησή τους μολύνθηκε. 

Γένεση 19:8 δέστε, έχω δύο θυγατέρες, που δεν γνώρισαν άνδρα· να σας τις φέρω, λοιπόν, έξω· και κάντε σ' αυτές, 

όπως σας φανεί αρεστό· μόνον σ' αυτούς τους άνδρες να μη πράξετε τίποτε, επειδή για τούτο μπήκαν κάτω από τη 

σκιά της στέγης μου. 

Όχι μόνο η συνείδησή του μολύνθηκε, αλλά και οι συνειδήσεις των απογόνων του σφραγίστηκαν από την ανόητη 

επιλογή του να κατοικήσει ανάμεσα στους ασεβείς, και διέπραξαν βδελυρές πράξεις. 

Γένεση 19:32 έλα, ας ποτίσουμε τον πατέρα μας κρασί, και ας κοιμηθούμε μαζί του, και ας αναστήσουμε σπέρμα 

από τον πατέρα μας. 

Επιπλέον, επιλέγοντας να κατοικήσει στα Σόδομα ανάμεσα στους ασεβείς, ο Λωτ έχασε τη μαρτυρία του για τον 

Θεό και τη δύναμή της πειθούς, κάνοντας τον εαυτό του εντελώς αναποτελεσματικό στη διάσωση άλλων από 

επικείμενη κρίση και καταστροφή. 
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Γένεση 19:14 Βγήκε, λοιπόν, ο Λωτ και μίλησε στους γαμπρούς του, εκείνους που επρόκειτο να πάρουν τις 

θυγατέρες του, και είπε: Σηκωθείτε, βγείτε έξω από τούτο τον τόπο· επειδή, ο Κύριος καταστρέφει την πόλη. Αλλά, 

φάνηκε στους γαμπρούς του σαν αστεϊζόμενος. 

Γένεση 18:20-22 Και ο Κύριος είπε: Η κραυγή των Σοδόμων και των Γομόρρων πλήθυνε και η αμαρτία τους είναι 

υπερβολικά βαριά· Θα κατέβω, λοιπόν, και θα δω αν έπραξαν ολοκληρωτικά σύμφωνα με την κραυγή που έρχεται 

σε μένα· και θα γνωρίσω, μήπως όχι. Και όταν οι άνδρες αναχώρησαν από εκεί, πήγαν στα Σόδομα· και ο Αβραάμ 

στεκόταν ακόμα μπροστά στον Κύριο. 

 

Αγαπημένοι, ζούμε στις ημέρες των Σοδόμων. Η αμαρτία μας είναι τόσο θλιβερή και η κραυγή από τη γη τόσο 

μεγάλη που ο Θεός σηκώνεται για να κρίνει. Αλλά ο Αβραάμ στάθηκε ενώπιον του Κυρίου και παρενέβη για τους 

δίκαιους που είχαν εμπλακεί στα Σόδομα. Ο Θεός χωρίζει το υπόλοιπο του Αβραάμ από τον επαναστατημένο Λωτ 

στον καιρό μας, ώστε να μπορέσει να σταθεί ενώπιον του Κυρίου για λογαριασμό εκείνων που έχουν παγιδευτεί 

στο πνεύμα του κόσμου. 

Γένεση 18:23-25 Και καθώς ο Αβραάμ πλησίασε, είπε: Μήπως θα καταστρέψεις τον δίκαιο μαζί με τον ασεβή; Αν 

είναι στην πόλη 50 δίκαιοι, άραγε θα τους καταστρέψεις; Και δεν θα συγχωρούσες τον τόπο χάρη των 50 δικαίων 

που βρίσκονται σ' αυτόν; Μη γένοιτο ποτέ εσύ να πράξεις ένα τέτοιο πράγμα, να θανατώσεις μαζί, δίκαιο και 

ασεβή, και ο δίκαιος να είναι όπως και ο ασεβής! Μη γένοιτο ποτέ σε σένα! Εκείνος που κρίνει ολόκληρη τη γη δεν 

θα κάνει κρίση; 

Μέσα από τη μεσολάβηση του Αβραάμ, ο επαναστατημένος Λωτ διασώζεται από την κρίση του Θεού. Ομοίως, 

υπάρχει ένα υπόλοιπο σήμερα που εξαγνίζεται και αποχωρίζεται από τον Λωτ. Οι προσευχές του θα ακουστούν 

από τον Θεό και εν μέσω της κρίσης, ο Θεός θα θυμηθεί το έλεος και θα διασώσει τον συγγενή του, την 

επαναστατημένη εκκλησία. 

Γένεση 18:32 …Και είπε (ο Θεός): Δεν θα την καταστρέψω, εξαιτίας των 10. 

Γένεση 19:16 Και επειδή καθυστερούσε (ο Λωτ), πιάνοντας οι άνδρες το χέρι του, και το χέρι της γυναίκας του, και 

τα χέρια των δύο θυγατέρων του (επειδή, ο Κύριος τον σπλαχνίστηκε), τον έβγαλαν και τον πήγαν έξω από την 

πόλη. 

Γένεση 19:29  Έτσι, λοιπόν, όταν ο Θεός κατέστρεψε τις πόλεις της περιχώρου, θυμήθηκε ο Θεός τον Αβραάμ, και 

εξαπέστειλε τον Λωτ από μέσα από την καταστροφή, όταν κατέστρεφε τις πόλεις, στις οποίες κατοικούσε ο Λωτ. 

 

Αγαπημένε άγιε, θα βγεις από ανάμεσα τους για να μπορέσεις να σταθείς ενώπιον του Κυρίου ώστε να μπορέσει να 

λυπηθεί τον «Λωτ» και να σώσει τους χαμένους; 

 

Γκρέτα Μαύρο  


