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Cu mult timp după 
Potop, oamenii au 
făcut un plan. 



„Vom construi un oraş mare
iar în mijlocul oraşului vom

construi un turn care va duce 
chiar în Rai” au spus ei.  „Să 

locuim împreună întotdeauna.”
Toată lumea vorbea

aceeaşi limbă. 



Dumnezeu vroia ca oamenii să locuiască pe
toată suprafaţa pământului.  Aşa că a
făcut ceva special.  Deodată, grupuri

de oameni vorbeau diferite limbi.
Dumnezeu le-a dat harul de

a vorbii diferite
limbi. 



Cei care vorbeau aceeaşi limbă s-au mutat împreună 
departe.  Poate oamenii au prins frică unii de alţii 
pentru că nu mai puteau vorbii aceeaşi limbă.  În  

acest fel, Dumnezeu 
i-a împins 

pe oameni să 
se mute în 
diferite ţări. 



Oraşul pe care oamenii l-au părăsit a fost numit 
Babel care înseamnă Confuzie.



Mulţi ani mai târziu, 
într-un loc numit 
Ur din Haldea, 
Dumnezeu a vorbit 
către Avram.  
„Părăseşte 
acest tărâm”, 
„Du-te acolo 
unde eu te voi 
călăuzii”.



Avram s-a supus.  Dumnezeu l-a călăuzit în Canaan 
împreună cu soţia lui Sarai şi nepotul lor Lot.



În Canaan, Avram şi Lot au devenit 
foarte bogaţi.  Bogăţia lor consta 
în nenumărate cirezi de vite.  Nu 
aveau destui păstori pentru 
atâtea animale.



Păstorii lui Lot s-au certat cu păstorii 
lui Avram.  „Nu vreau nici un fel de 
ceartă” a spus acesta.  „Ne vom 
despărţii.  Tu Lot vei fii primul 
care îşi va alege tărâmul dorit.” 



Lot a ales o câmpie întinsă cu multe 
pajişti, oraşe şi sate, numai că 
oraşele erau înspăimântătoare.



După ce Lot a plecat, Dumnezeu
a grăit din nou către Avram: 

„Tarâmul Canaan va fii al tău şi al
copiilor tăi întotdeauna”.  Numai
că Avram şi Sarai nu aveau copii.

Cum avea
Dumnezeu 
să îşi ţină 

promisiunea?



Trei oamenii trimişi de Dumnezeu au 
venit într-o zi la Avram şi Sarai.



„Veţi avea un copil curând”, au grăit.  
Sarai a râs.  Nu a crezut în mesajul 
Domnului pentru că avea 90 de ani.



I-ar Dumnezeu i-a spus lui Avram că 
de acum încolo se va numii Avraam iar 
Sarai se va numi Sara.



Dumnezeu i-a mai spus 
lui Avraam că va distruge 
cele două oraşe pline de 
păcat Sodoma şi Gomora.  
Nepotul lui Avraam, Lot, 
locuia cu familia lui în 

Sodoma.



Lot a ascultat 
Cuvîntul Domnului 
Și a plecat din 
Sodoma, dar 
ginerii săi au 
refuzat să plece 
din Sodoma.  Ce 
tragic!  Ei nu au 
ascultat Cuvîntul 
Domnului.



Lot şi cele două 
fiice au scăpat cu viaţă.  
Dumnezeu a aruncat foc 
şi pucioasă peste cele doua 
oraşe pline de păcat.



Din păcate, soția lui Lot nu 
ascultat Cuvîntul Domnului 
și sa uitat înapoi în 
timp fugea și sa 
prefacut într'un 
stîlp de sare.



Dumnezeu şi-a 
ţinut promisiunea 
către Avraam 
şi Sara, 
dăruindu-le 
un copil la 
bătrâneţe 
pe nume 
Isaac.



În acelaşi timp 
Avraam şi-a 
adus aminte de 
promisiunea lui 
Dumnezeu că tărâmul 
Canaanului va fii 
al lui şi 

al copiilor 
lui pentru 

totdeauna.



Dumnezeu şi-a 
ţinut promisiunea 
şi de data aceasta.  
Domnul întotdeauna 
îşi respectă 
promisiunea 
făcută.



Promisiunea lui Dumnezeu către Avram 

O povestire din Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia,

se găseşte în

Genesa 11-21

„Descoperirea cuvintelor Tale dã luminã.” 
Psalmi 119:130



Sfârşit



Această povestire Biblică, ne spune despre Dumnezeul 
nostru minunat, care ne-a creat pe noi şi care doreşte să se 

facă cunoscut nouă.
Dumnezeu ştie că noi facem fapte rele, aceste fapte rele 

sunt numite de El păcate. Pedeapsa pentru păcat este 
moartea, dar Dumnezeu ne-a iubit şi ne iubeşte atât de mult 
încât a trimis pe singurul Lui Fiu, pe Isus, să moară pe cruce 

şi să fie pedepsit pentru păcatele tale. Dacă tu crezi în 
Isus şi îi ceri iertare, El te va ierta! El va veni în viaţa ta, 

iar tu vei trăi cu El pentru totdeauna.
Dacă tu crezi că toate acestea sunt adevărate, roagă-te 

astfel lui Dumnezeu:
Dragă Isus, cred că Tu eşti Dumnezeu dar te-ai făcut om ca 
să mori pentru păcatele mele, iar acum eşti viu. Te rog intră 
în viaţa mea şi iartă-mi păcatele, astfel voi avea o viaţă nouă 
şi într-o zi voi fi pentru toteauna cu Tine. Ajută-mă să-Ţi 

slujesc şi să trăiesc ca şi copil al Tău. Amin.
Citeşte Biblia şi vorbeşte cu Dumnezeu în 

fiecare zi! Ioan 3:16
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