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Много след потопа, хората по земята измислили един
план.



“Нека си построим един велик
град, с кула, която да стига до
небето”, казали те, “и нека
винаги да живеем заедно”. 
Всички хора говорели на един

език.



Бог обаче искал хората да живеят навсякъде по
света, който Той бил създал. Затова, Той
направил нещо интересно. Изведнъж, 

хората започнали да говорят на
различни и нови езици.



Тези, които говорели на един и същ език, се събрали в
различни групи, и започнали да се заселват в
различни територии. 



По този начин, Бог направил така, че хората да
образуват различни държави. Градът, който останал
недовършен, бил наречен Вавилон, което значи

“Объркване”.



Години по-късно, в едно място, наречено Ур
Халдейски, Бог
проговорил на
един човек на
име Аврам. Бог
му заповядал: 
“Напусни тази
земя и отиди
в земята, 
която Аз
ще ти
покажа”. 



Аврам се покорил. Бог го завел в Ханаан. С него били 
жена му, Сарая и племеникът му, Лот.



В Ханаан, Аврам и Лот забогатяли много. 
Те имали огромни стада добитък. 
Нямало достатъчно място за паша 
на добитъка и на двамата.



Говедарите на Лот се карали с говедарите на 
Аврам. “Нека да не се караме”, казал Аврам, 
“Нека да се разделим. Лот, ти пръв 
си избери коя земя искаш”.



Лот избрал една много плодородна 
долина, наситена със селца и малки 
градчета. Мястото изглеждало много 
добре. Но в градчетата живяли много 
нечестиви хора.



След като Лот си тръгнал, Бог
проговорил отново на Аврам: “Ще
дам Ханаанската земя на теб и на
децата ти, за вечно притежание”. 
Аврам и Сарая обаче нямали деца. 

Как щял
Бог да
спази това
Свое
обещание?



Трима човека дошли при Аврам и Сарая, изпратени
от Бог.



Те казали: “Скоро ще си имате бебе”. Сарая се
засмяла. Тя не повярвала на Божието послание. 
Та тя била вече на 90 години. 



Бог казал на Аврам, че той щял да се нарича вече
Авраам (“Превъзвишен Отец”), а жена му Сарая –
Сара (“Княгиня”). 



Бог също така казал на 
Авраам, че Той щял да 
унищожи двата нечестиви 
града – Содом и Гомор. 
Лот живеел със 
семейството си в Гомор
обаче.



Лот повярвал на
Божието
предупреждение, 
когато то дошло, но
мъжете на двете му
дъщери отказали да
напуснат Содом. 
Колко жалко! Те
не повярвали на
Божието Слово.



Само Лот и двете му
дъщери успяли да се
измъкнат, преди огънят и
сярата да засипят нечестивите
градове. За съжаление, жената на
Лот също не се покорила на

Божието предупреждение
и погледнала назад, 

докато бягала. 



Мо ментално, тя се
превърнала в
стълб от сол.



Господ спазил
обещанието Си към
Авраам и Сара. Те
си имали бебе, 
точно както Бог
бил казал. 
Колко много те
се зарадвали, 
когато се родил
Исаак!



Сигурно Авраам
често размишлявал и
за другото Божие
обещание – това, че
Бог щял да даде на
него и на потомството
му Ханаанската

земя за вечно
притежание.



Бог щял да спази
и това Свое
обещание. Бог
винаги спазва
обещанията Си!



“Твоето Слово носи светлина”
Псалм 119:130

Божието Обещание Към Авраам
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Край!


