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En lång tid efter syndafloden, hade 
människorna på jorden en plan. ”Vi 
ska bygga en stor stad med ett torn 
som når ända upp till himmelen”, sa 

de.  ”Låt oss leva tillsammans för 
alltid.” Alla talade samma 

språk. 



Gud ville att människorna skulle leva 
runtom i hela världen som han hade 
skapat. Då gjorde han något särskilt.  
Plötsligt talade flera grupper med 

människor annorlunda. Gud 
gav dem nya språk. 



De som talade samma språk flyttade iväg tillsammans. 
Folk blev kanske rädda för dem som de inte kunde 
förstå. På det här sättet gjorde Gud så att människor 
fyllde olika länder. Staden som de lämnade hette 

Babel, 

vilket betyder 
förvirring. 



Många år senare, på 
en plats som kallades 
för Ur i Kaldeen, 
talade Gud till en 
man som hette 
Abram. ”Lämna 
landet,” befallde 
Gud. ”Gå till det 
land jag ska 
visa dig”. 



Abram löd.  Gud ledde honom till 
Kanaan. Hans fru Sarai och brorson 
Lot var med honom. 



I Kanaan blev både Abram och 
Lot rika. De hade mycket boskap. 
Det fanns inte tillräckligt med 
betesmark till så många djur. 



Lots boskapsherdar bråkade med 
Abrams boskapsherdar. ”Låt oss 
inte bråka”, sa Abram. ”Vi delar 
på oss. Lot, du bestämmer först 
vilken mark du vill ha”. 



Lot valde ett stort område med 
mycket betesmark, med städer och 
byar.  Det såg fint ut. Men städerna 
var mycket onda platser. 



Efter att Lot hade gått, talade Gud 
återigen till Abram. ”Jag ger hela 
Kanaans land till dig och dina barn 
för alltid.” Abram och Sarai hade 
inga barn. Hur kunde Gud hålla sitt 
stora löfte? 



Tre män från Gud kom till Abram och Sarai.
”Du kommer att få en bäbis snart”, sa de. Sarai 
skrattade.  Hon trodde inte på Guds budskap.
Hon var nittio år gammal.



Gud berättade också 
för Abraham att han 
skulle förstöra de två 
ondskefulla städerna 
Sodom och Gomorra. 
Abrahams brorson Lot 
bodde i Sodom med sin 

familj. 



Lot trodde på Guds 
varning när den kom, 
men hans döttrars 
makar vägrade att 
lämna Sodom. Vad 
tragiskt! De trodde 
inte på Guds ord. 



Endast Lot och hans två 
döttrar klarade sig. 
Eld och svavel föll ner 
över Sodom och Gomorra. 



Tyvärr löd inte Lots fru Guds 
varning och tittade tillbaka när 
hon sprang. Hon blev till en 
saltstod. 



HERREN höll 
sina löften till 
Abraham och 
Sara. De fick 
ett barn på 
äldre dar, 
precis som Gud 
hade sagt. Vad 
de gladde sig 
när Isak 
föddes! 



Abraham tänkte 
kanske också på 
Guds löfte att ge 
honom och hans barn 
Kanaans land för 
alltid. Gud höll det 
löftet också.  

Gud håller 
alltid sina löften.



Guds löfte till Abraham 

En berättelse från Guds ord, Bibeln,

finns i

Första Moseboken 11-21

”När dina ord öppnar sig ger de ljus.” 
Psalm 119:130
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Den här bibelberättelsen handlar om vår underbare 
Gud som har skapat oss och som vill att du lär känna honom.

Gud vet att vi har gjort dåliga saker, som han kallar för 
synd. Syndens lön är döden, men Gud älskar dig så mycket att 

han sände sin ende son, Jesus, för att dö på ett kors och för att 
ta straffet för dina synder. Jesus blev levande igen och åkte hem 

till himmelen. Om du tror på Jesus och ber honom att förlåta 
dina synder, så gör han det! Han kommer att leva i dig nu, 

och du kommer att leva med honom för alltid.

Om du tror att detta är sant, säg då såhär till Gud:
Käre Jesus, jag tror att du är Gud, att du blev människa för 

att dö för mina synder, och nu lever igen. Snälla, kom in i mitt 
liv och förlåt mig mina synder, så att jag får ett nytt liv nu och 

en dag får komma och vara med dig för alltid. Hjälp mig att 
lyda dig och att leva för dig, som ditt barn. Amen

Läs Bibeln och prata med Gud varje dag! Joh 3:16
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