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Hosszú ídővel a 
vízözön után, az 
emberek tervet 
készítettek. 



"Építsünk egy nagy várost 
aminek a tornya felér a 
mennyekbe," mondták. 
"Éljünk mindig együtt."   
  Mindenki egy nyelvet  
               beszélt.  



Isten azt akarta, hogy az emberek benépesítsék 
 a földet amit teremtett.  Ezért valami  

érdekeset tett.  Hírtelen, emberek  
csoportjai másképp kezdtek el  

beszélni.  Isten új nyelveket  
adott nekik.  



Azok akik egy nyelvet beszéltek, közösen 
elvándoroltak.  Lehet egyesek féltek azoktól 
akiknek a nyelvét nem értették.  Ezen módon Isten  
                        kényszerítette  
                        az embereket  
 
 
 
 
 
 
                                           arra, hogy  
                                                 külömböző  
                                                     országokat  
                                                       létesítsenek.  



A várost amelyet elhagytak Babilonnak 
hívták ami annyit jelent Zűrzavar. 



Évekkel később 
történt a Kaldeai 
Úrban, hogy Isten 
szólt az emberhez 
akit Ábrámnak 
hívtak.  "Vonulj  
ki a földedről," 
parancsolta  
Isten.  "Menj  
arra a földre  
amelyet  
majd  
mutatok  
neked." 



Ábrám engedelmeskedett Isten parancsának, és 
feleségével Sáraival és unokaöccsével Lóttal együtt 
elköltözött.  Az Úr Kánaánba vezette őket.  



Kánaán földjén mindketten  
nagyon meggazdagodtak.  Hatalmas 
csordáik voltak.  De a vidék nem  
volt elegendő ilyen sok állatnak. 



Vita támadt Lót és Ábrám 
pásztorai között.  "Ne legyen  
vita közöttünk" mondta Ábrám. 
"Váljunk el egymástól.  Lót, te 
válaszd ki először azt a videket 
amelyiket akarod." 



Lót, a keletre eső nagy fűves, dombos 
síkságot választotta, amelyen városok 
és falvak álltak.  Nagyon jónak tünt. 
De a városok sajnos nagyon   
   elfajzottak voltak.  



Azután hogy Lót elmendt,  
Isten ismét szólt Ábrámhoz.  
"Kánaán egész vidékét neked és 
utódaidnak adom minden időkre."  
Ábrámnak és Sárainak nem voltak  
 gyermekei.  

Hogyan is 
tudná Isten 
teljesíteni 
amit ígért? 



Isten küldött három embert 
Ábrámhoz és Sáraihoz.  "Hamarosan 
gyermeked születik." mondták.  



Sárai csak nevetett.  Nem hitt  
Isten üzenetének.  Ekkor Ő már  
kilencven esztendős volt. 



Isten szólt Ábrámhoz és mondta ne-ki, hogy 
ezentúl Ábrahámnak fogják hívni ("sokaságok 
apja") és Sárait pedig Sárának ("hercegnő"). 



Azt mondta, hogy 
 el fogja pusztítani 

 a két fajtalan várost 
 amelyet Szodomának 
 és Gomorának hívnak.  

Ábrahám unokaöccse Lót, 
Szodoma városában 

 élt a családjával 
eggyütt. 

Isten mást is mondott  
még Ábrahámnak. 



Isten 
figyelmeztetést 
küldött Lótnak 
amiben Ő hitt is.  
De a lányai és azok 
férjei nem akarták 
elhagyni Szodoma 
városát.  Milyen 
szörnyű !  Nem 
hittek Isten 
szavának. 



Csak Lót és az Ő  
két lánya jutottak 
menedékbe.  Kén  
és tűzeső hullott  
a bűnös városokra.  



Sajnos, Lót felesége nem 
engedelmeskedett Isten 
parancsának, és  
vissza nézett  
futás közben. 



Abban a pillanatban  
sóbálvánnyá  
változott.  



Az Úr megtartotta  
amit Ábrahámnak  
és Sárának ígért.   
Öreg korukra  
gyermekük  
született,  
csak úgy  
ahogy  
azt Isten  
megmondta.   
Nagyon  
megörültek  
amikor Izsák  
megszületett.  



Ekkor Ábrahám 
visszagondolt  
arra amikor Isten 
megígérte, hogy 
mindörökké neki  
és gyermekeinek  
adja  
 
 
                  Kánaán  
                 földjét.  



Isten megtartja 
ezt az ígéretét 
is.  Isten mindíg 
megtartja amit 
ígér. 



Isten ígérete Ábrahámnak 
 

 Isten Igéjéből, a Bibliából  
 

vett történet : 
 

Teremtés 11-21 

"Megvilágít engem a te szavaidnak  
megismerése."  Zsoltárok könyve 119 : 130  



Vége 



Ez a biblia történet a mi csodálatos Istenünkről szól, aki 
bennünket is teremtett és aki azt akarja, hogy megismerjük. 

 
Isten tudja, hogy mi mindig követtünk el rossz cselekedeteket, 
amelyeket ő bűnnek nevez.  A bűneinkért a büntetés a halál, de 
Isten annyira szeret bennünket, hogy a Fiát, Jézust küldte a 

keresztre, hogy meghaljon és bűnhödjön a bűneinkért.  De aztán 
Jézus feltámadt és felment a Mennybe !  Ha te hiszel Jézusban 

és arra kéred, hogy bocsássa meg  a bűneidet, Ő meg fogja  
tenni !  El fog jönni, hogy benned éljen, és te örökké  

Vele fogsz élni. 
 

Ha te meg akarsz szabadulni a bűneidtől, így szólhatsz  
Istenhez : Drága Istenem, én hiszem, hogy Jézus érettem  
halt meg és hogy ma is él.  Kérlek, lépj be az életembe és  
bocsásd meg a bűneimet, hogy új életet kezdhessek, és  
hogy egy napon örökre viszontlássalak.  Segíts nekem,  

hogy érted éljek, mint a Te gyermeked.  Ámen 
 

Olvasd a Bibliát és beszélj az Istenhez  
minden nap !  János 3 : 16 
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