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Через довгий 
 час після Потопу 

 люди не землі 
 придумали 

 план. 



“Тож місто збудуймо 
 собі, та башту, а 

 вершина її аж до 
 неба”, - сказали 

                   вони, … 



… - “І вчинімо для 
 себе ймення, щоб ми 

 не розпорошились по 
поверхні всієї 

                     землі.” 



Всі вони говорили 
 однією мовою. 



Бог хотів, щоб люди жили 
 по всьому світі, який Він 
 зробив.  Тому він вчинив 

 щось надзвичайне. 



Раптом групи людей почали 
розмовляти по- різному. 

  Бог дав їм нові мови.  



Ті, хто розмовляв однією мовою, 
збирались і відділялись. 



Можливо, люди почали боятися  
тих, кого вони не могли зрозуміти. 
Таким шляхом Бог змусив людей 
 
 
 
 
  
                                 населити різні   
                                            країни. 



Місто, яке вони залишили, назвали 
Вавилоном, що означало                                     
                  “помішання”. 



Роками  
пізніше у місці,  
званому Ур  
Халдейський,  
Бог промовив  
до чоловіка  
на ім’я  
Аврам. 



“Вийди зо  
своєї землі..,  
- сказав Бог,  
- до Краю,  
який Я тобі  
покажу.” 



Аврам послухався.  Бог привів його 
до Ханаану. Його дружина Сара та 
його небіж Лот пішли разом з ним. 



У ханаані Аврам і Лот  
розбагатіли.  Вони мали  
великі отари худоби. 



Для такої великої кількості тварин 
Не вистачало пасовиська.  
Лотові пастухи сварилися з 
Аврамовими пастухами. 



Аврам сказав: “Нехай сварки  
не буде між мною та між  
тобою... Коли підеш ліворуч,  
- то я піду праворуч...” 



   Лот обрав велику трав’янисту  
 рівнину з містами й селами.     
 Вона виглядала добре.  Але  
     у містах жили  
 
 
 
дуже зіпсуті  
           люди. 



Коли Лот пішов, Бог 
 промовив до Аврама: 
 “...всю цю землю, яку 

 бачиш, Я її дам навіки  
                                      тобі  та  
 
 
 
  потомству  
    твоєму.” 



Аврам і Сара не 
 мали дітей.  Як Бог міг 
виконати свою велику    

обіцянку?  



Троє людей прийшли від Бога до 
Аврама й Сари. “Ось буде син у Сари, 
Жінки  твоєї”, - сказали вони.  



Сара сміялася з того. 
Вона не повірила Божій вістці.  Їй 
було 90 років.  Бог сказав Авраму, … 



… що тепер він  
зватиметься Авраам, а жінка його – 
Сарра (княжна). 



Бог також сказав 
Аврааму, що Він 
знищить два 
зіпсутих міста,  
            Содом і  
 
 
 
 
         Гоморру. 



Авраамів небіж 
Лот жив зі своєю 
сім’єю у Содомі.  



Лот повірив Божому 
попередженню,  
коли час настав,  
але чоловіки  
його дочок  
відмовились  
покинути  
Содом. 



Яка трагедія!   
Вони не вірили  
Божому Слову. 



Лише Лот та двоє його 
дочок врятувалися.  На  
зіпсуті міста впав дощ з  
сірки й вогню. 



Раптом Лотова жінка не 
послухалася Божого  
 

попередження і, біжучи, 
озирнулася.  



Вона перетворилася  
на соляний стовп. 



Господь дотримав  
Своєї обіцянки  
Аврааму й  
Саррі.   
У їхньому  
похилому віці у  
них народилася  
дитина, - саме  
так, як сказав  
Бог.  Як вони раділи,  
коли народився Ісак!  



Можливо,  
Авраам також  
згадав про  
Божу обіцянку  
навіки дати  
 
 
 
 
                  йому … 



… та  
його дітям  
Ханаанську  
землю.  



Бог мав  
виконати й ту  
обіцянку.  Бог  
завжди виконує  
Свої  
 
 
 

 
                     обіцянки. 



“Вхід у слова Твої світло дає.”  
Псалом 119:130 

Божа обіцянка Аврааму 
 

Оповідання з Божого Слова, Біблії, 
 

знаходиться у  
 

Книзі Буття, головах 11-21 



Кінець!  



Біблійне оповідання розказує нам про 
чудового Бога, Який створив нас і бажає, 

щоб ми Його знали.  
Бог знає, що ми робили недобрі речі, які 

Він зве гріхом.  Покаранням за гріх є 
смерть, але Бог любить тебе так сильно, 

що Він послав Свого Єдиного Сина, Ісуса, 
померти на хресті  

й бути покараному за твої гріхи.  Потім 
Ісус повернувся до життя й пішов додому 

у Небеса!  Якщо ти віриш у Ісуса і 
попросиш Його простити твої гріхи, Він 

це зробить!  Він прийде й тепер житиме у 
тобі, і ти завжди житимеш разом з Ним. 



Якщо ти віриш, що це правда, скажи 
Богу: “Дорогий Ісусе,  

я вірю, що Ти Бог і зробився людиною, 
щоб померти за мої гріхи, щоб я тепер 

міг мати нове життя і одного дня 
пішов бути з Тобою назавжди.  

Допоможи мені слухатися Тебе і жити 
для Тебе як Твоя дитина.  Амінь.”  

Читай Біблію і щодня говори з Богом!   
Євангелія від Івана, 3:16 
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