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Od potopu minęło 
wiele czasu. Ludzie 

na ziemi obmyślili 
pewien plan.  



„Zbudujemy wielkie 
miasto i wieżę 
wysoką aż do 

 nieba” mówili. 



„W ten sposób 
będziemy żyć 
wiecznie”. 



W tamtych 
czasach wszyscy 
ludzie mówili tym 
samym językiem.  



Bóg chciał, aby ludzie żyli 
 we wszystkich zakątkach 

 stworzonej przez 
 Niego ziemi. 



Uczynił więc coś wyjątkowego.  W 
jednym momencie wszyscy 

 ludzie zaczęli mówić 
 różnymi językami. 



Bóg dał im 
nowe języki.  



Ludzie, którzy mówili tym samym 
językiem łączyli się w odrębne  
                    grupy. 



Być może bali się innych, bo nie 
mogli się z nimi porozumieć. W ten 
sposób Bóg zapełnił ludźmi różne  
 
 
 
 
 
                             kraje świata. 



Miasto, z którego wyszli nazywało 
się Babel, co znaczy Pomieszanie. 



Wiele lat później w miejscu  
zwanym Ur  
Chaldejskie,  
Bóg przemówił  
do człowieka  
o imieniu  
Abram. 



„Wyjdź z tej  
ziemi” nakazał  
mu Bóg.   
„Pójdziesz  
do ziemi,  
którą ci  
pokażę.” 



Abram posłuchał się Boga.  Zabrał 
ze sobą żonę Saraj i bratanka 
Lota.  Bóg zaprowadził Abrama  
do Kanaanu. 



W Kanaanie zarówno 
Abram jak i Lot stali się 
bardzo bogaci.  Posiadali 
wielkie stada bydła. 



Zaczęło im nawet 
brakować pastwisk dla 
tak wielkiej ilości 
zwierząt. 



Pasterze Lota spierali się 
z pasterzami Abrama. 



„Po co mamy się kłócić” powiedział 
Abram.  „Rozdzielmy się.   
Wybierz sobie jako  
pierwszy ziemię, do  
której chcesz iść.” 



Lot wybrał wielką, 
zieloną równinę, usianą 
miastami i  
wioskami. 



Ziemia z wyglądu była 
dobra, ale mieszkańcy 
tych miast grzeszyli 
wobec Boga.  



            Lot odszedł, a Bóg znów    
            przemówił do Abrama.   
            „Dam ci całą ziemię  
            Kanaanu. 



            Tobie i twoim  
            potomkom na zawsze.”   
            Abram i Saraj nie  
            mieli dzieci. 



Jak więc Bóg mógłby 
spełnić swoją wspaniałą 
obietnicę? 



Do Abrama i Saraj przyszło 
trzech mężczyzn od Boga. 



„Wkrótce będziesz miała  
dziecko” oznajmili. Saraj zaśmiała 
się, bo nie uwierzyła wieści od Boga. 



Saraj miała dziewięćdziesiąt  
lat.  Bóg zmienił Abramowi imię na  
Abraham, a imię Saraj na Sara.  



      Bóg powiedział  
      też Abrahamowi,    
      że zniszczy dwa    
      grzeszne miasta:    
 
 
 
 
 
 

 Sodomę iGomorę. 



Bratanek 
Abrahama 
mieszkał w 
Sodomie ze  
swoją rodziną.  



Lot uwierzył,  
gdy Bóg posłał mu  
ostrzeżenie, ale  
jego zięciowie 
odmówili  
opuszczenia  
Sodomy.  O  
zgrozo!  Nie  
uwierzyli  
Bożemu  
Słowu. 



Tylko Lot i jego  
dwie córki dotarli do  
bezpiecznego miejsca.   
Deszcz siarki i ognia  
                zniszczył te  
                  grzeszne  
                     miasta. 



Jakie to smutne, że  
żona Lota nie posłuchała  
Bożego ostrzeżenia i  
spojrzała za siebie  
                 w trakcie  
                   ucieczki. 



Zamieniła się 
w słup soli. 



Bóg dotrzymał 
obietnicy danej 
Abrahamowi  
i Sarze.   
Tak jak  
obiecał,  
na starość  
urodziło im  
się dziecko. 



Jaka to była  
radość, kiedy 
urodził  
im się  
Izaak! 



Abraham 
zapewne myślał 
też o Bożej 
obietnicy ... 



... dotyczącej 
ziemi Kanaanu  
dla niego i jego  
potomków na 
zawsze. 



Wierzył, że  
Bóg dotrzyma  
również tej  
obietnicy. Bóg  
zawsze  
 
 
 
 
            dotrzymuje   
              Swoich obietnic. 
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 Opowieść z Bożego Słowa, Biblii  
 

na podstawie  
 

I Mojż. 11-21 

„Wykład słów Twoich oświeca.” 
Psalm 119:30 



Koniec 



Ta biblijna historia mówi o naszym  
cudownym Bogu.  On nas stworzył i pragnie, 

abyśmy Go poznawali. 
 

Bóg wie, że robimy złe rzeczy  
i nazywa je grzechem.   

Karą za grzech jest śmierć, ale Bóg ukochał 
nas tak bardzo, że posłał Swojego Syna, 
Jezusa, na śmierć na krzyżu, żeby został 
ukarany za nasze grzechy.  Potem Jezus 

powrócił do życia i wrócił do domu do Nieba!  
Jeśli uwierzysz w Jezusa i poprosisz Go o 

przebaczenie twoich grzechów, On to zrobi!  
Przyjdzie i zamieszka w tobie teraz, a ty 

będziesz żył z Nim na zawsze. 



Jeżeli chcesz odwrócić się od  
swoich grzechów, powiedz Bogu tak:  

Drogi Boże, wierzę, że Jezus umarł za mnie, 
a teraz znowu żyje.  Proszę, przyjdź do 

mojego życia, przebacz mi moje grzechy, tak 
żebym mógł mieć teraz nowe życie, i żebym 
pewnego dnia mógł iść do Ciebie i być z Tobą 

na zawsze.  Pomóż mi żyć dla Ciebie jako 
Twoje dziecko.  Amen. 

 
Codziennie czytaj Biblię i rozmawiaj z 

Bogiem!    Jan 3:16 
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