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Dlouho po potopě 
si lidé na zemi 
vymysleli plán. 



„Vybudujme si 
město s věží až 
do nebe,” říkali si. 



„Budeme tu žít spolu 
navěky.  Vystačíme si 
sami.” Všichni v té 
době mluvili stejným                 
                jazykem. 
 



Bůh ale viděl jejich povýšenost.  
Proto učinil něco velmi 

                          mimořádného aby 
 zmařil jejich plán. 



Každý člověk začal 
mluvit jinou řečí. 



Ti, kteří mluvili stejným jazykem, se 
spolu odstěhovali do nového kraje.  
     Možná se obávali lidí, kterým  
 
 
 
 
 
                             nerozuměli. 



Takto Bůh rozptýlyl lid do různých 
zemských pevnin. Město které 
opustili se nazývalo Bábel, to je 
 
 
 
 
 
                              zmatek. 
 



Dlouho potom, 
v místě Ur 
(Kaldejců),  
Bůh promluvil  
k muži  
jménem  
Abram. 



„Opustˇ tuto 
zemi”, Bůh 
přikázal,  
„a bež do  
kraje,  
který ti  
ukáži.” 



Abram uposlechl, ačkoliv nevěděl, 
kam jde.  Bůh ho vedl do kanaánské 
země.  Vzal sebou ženu Sáraj a Lota, 
syna svého bratra. 



V kanaánské zemi Abram i Lot 
nabyli plno majetku. Měli 
obrovská stáda krav, ale v  
zemi nebylo dost pastvin  
           pro tolik zvěre.  



Lotovi pastýři se začali hádat 
s pastýři Abrama.  „Atˇnejsou 
rozepře, odděl se prosím  
ode mě,” řekl Abram Lotovi. 



„Jako první si Lote 
vyber místo, kde se 
chceš usadit”. 



  Lot si vybral krásné a  
  travnaté údolí poseté  
  městy a vesnicemi.   
  Ale tato města  
 
 
 
byla velice  
        hříšná.  



                Po Lotově odchodu, Bůh  
                znovu promluvil k  
                Abramovi. „Tuto celou  
                zemi Kanaánskou dám  
 
 
 
      tobě i  
      tvému  
potomstvu.” 



Ale Abram a Sáraj 
neměli žádné děti.  Jak 
Bůh může dodržet jeho 
mocný slib? 



Bůh poslal tři muže k Abramovi a Sáraj. 
„Příští rok v tuto dobu, bude mít tvá 
žena Sáraj syna”, řekl cizinec. 



Sáraj se smála. Nevěřila  
poselství od Boha.  Vždytˇ  
už byla devadesát let stará. 



Ale Bůh dodržel svůj  
slib. Bůh změnil jejich jména na 
Abraham a Sára. 



Bůh také 
Abrahamovi řekl, 
že zničí dvě hříšná 
města – Sodomu a   
    Gomoru. 



Lot, synovec 
Abrahama žil 
s rodinou v 
Sodomě. 



Lot Božímu varování  
o zničení měst  
uvěřil, ale  
manželé jeho  
dcer odmítli  
Sodomu  
opustit.  Jak  
tragické!   
Mysleli si, že  
je to jen  
žert. 



Hospodin začal  
chrlit na města síru  
a ohenˇ.  Jen Lot a  
 
 

                  jeho dvě  
                      dcery  
                      unikli.  



Na útěku se však  
Lotova žena jako jediná  
zastavila a  
otočila se. 



Porušila tak podmínky 
záchrany neohlížet se  
zpět a tak se  
proměnila v  
 
 
 
 

 
                      solný  
                       sloup. 



Bůh dodržel slib  
který dal  
Abrahamovi  
a Sáře.   
I v jejich  
staří měli  
syna, přesně  
tak, jak Bůh  
předpověděl. 
Jaká radost, když  
se jim narodil Izák.  
 



Možná  
Abraham také  
přemýšlel o  
kanaánské  
zemi, ... 



... kterou mu  
a jeho dětem  
Hospodin  
přislíbil na  
věky. 



Ale i tento  
slib Bůh  
dodržel.  Jen  
Bůh své slovo  
plní za  
 
 
 
             všech  
                okolností!  



Boží slib daný Abramovi 
 

Příběh z Božího slova, Bible, 
 

je nalezen v 
 

1. knize Mojžíšově 11-21 

„Kam tvá slova proniknou, tam vchází  
světlo.”  Žalm 119:130 



Konec 



Tento příběh z Bible nám vypráví o našem 
obdivuhodném Bohu, který nás stvořil, a 

který chce, abychom ho znali. 
 

Bůh ví, že jsme udělali špatné věci, které 
On nazývá hříchem.  Trestem hříchu je 

smrt, ale Bůh Tě miluje tak moc, že poslal 
svého jediného syna, Ježíše, aby za nás 
zemřel na kříži a byl potrestán za naše 

hříchy.  Potom Ježíš ožil a odešel domů do 
Nebe!  Jestliže uvěříš v Ježíše a poprosíš 

Jej, aby Ti odpustil Tvé hříchy, On to 
učiní!  On příjde a bude nyní žít v Tobě a 

Ty s Ním budeš žít navěky. 



Pokud věříš tomu, že toto je pravda, 
řekni to Bohu: 

Drahý Ježíši, věřím, že Ty jsi Bůh a že 
jsi se stal člověkem, aby jsi zemřel za 

mé hříchy a nyní opět žiješ.  Prosím 
vstup do mého života a odpusť mi mé 
hříchy, abych i já mohl mít nyní nový 

život a jednoho dne být s Tebou 
navždy.  Pomoz mi Tě poslouchat a žít 

pro Tebe jako Tvé dítě.  Amen. 
 

Čti Bibli a mluv s Bohem každý den!   
Jan 3:16 
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