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Pikk aeg peale 
suure uputust, 
inimesed maailma 
peal tegid kava. 



“Meie ehitame suure linna 
torniga mis läheb taeva 
ülesse,” nad ütlesid.  “Elame 
alati koos.”  Igaüks rääkis 
sama keelt. 



        Aga Jumal tahtis et inimesed elagu üle terve  
                    maakera mida Tema oli teinud.  Nii et  
                         tegi midagi erapäraset.  Äkkitselt,  
                         inimesed hakkasid rääkima mitmes  
                                 keeles. Jumal andis neile uusi  
                                                        keeli. 



Need kes rääkisid samas keeles läksid koos ära.  
Võibolla inimesed hakkasid kartma teisi sest nemad  
ei saanud neist aru.  Seda moodi, Jumal tekitas et   
inimesed nüüd täitavad kõik maakonnad. Linn mida      
                         nad lahkusid  
                                            
 
 
 
 
                                         oli  
                                         kutsutud  
                                            Baabel, mis   
                                                   tähendab   
                                                      segadust. 



Aastaid hiljem, 
ühes kohas mis oli 
kutsutud Uur 
Kaldeas, Jumal 
rääkis ühe mehega 
kelle nimi oli 
Aabram.  “Mine  
siit ära,” Jumal  
käskis.  “Mine  
ühe maasse  
mida mina  
näitan  
sinule.” 



Aabram kuulas Jumala sõna.  Jumal viis teda 
Kanaani.  Tema abikaas Saarai ja Aabrami venna 
poeg Lott läksid kaasa. 



Kaananis, mõlemad Aabram ja Lott 
said rikaks.  Neil oli palju kariloomi.  
Ei olnud isegi külalt karjamaad nii 
mittmele loomadele. 



Lotti karjased vaidlesid Aabrami 
karjalastega.  “Ärge olgu tüli meie 
vahel,” Aabram ütles.  “Lähme 
lahku.  Lott, võtta esimise valiku 
maapinnast mis tahad.” 



Lott valis suure lauskmaad kus oli 
palju rohtu ja seal oli linnu ja külasid.  
Paistis väga hea.  Aga need linnad olid 
patused kohad. 



Peale kui Lott lahkus, Jumal jällegi 
rääkis Aabramile.  “Mina annan 
sinule Kanaani maa sinule ja sinu 
lastele igavesti.”  Aabramil ja 
Saarail ei olnud lapsi.   

Kuidas võiks 
Jumal oma 
lubadust 
hoida? 



Kolm meest tulid Jumalalt Aabramile ja Saaraile. 



                            “Teile sünnib  
                                varsti üks  
                                      laps,”  
 
 
nad ütlesid.  Saarai naeris. Tema  
ei uskund seda. Tema oli üheksakümmend aastat vana.  
Jumal ütles Aabramile et tema on nüüd kutsutud 
Aabraham ja Saarai on nüüd kutsutud Saara. 



Jumal ütles ka 
Aabrahamile et Tema 
hakkab hävitama kaks 
halva linnu kutsutud 
Soodom ja Gomorra.  
Aabrahami venna poeg  
        Lott elas Soodomis  
                  oma perega. 



Lott uskus Jumala 
hoiatust kui tuli, aga 
tema tütre abiellu 
mehed ei tahtnud 
Soodomist ära minna.  
Kui kurb!  Nad ei 
uskunud Jumala  
sõna. 



Ainult Lott koos oma 
kahe tütrega said ilusti 
välja.  Tuli ja väävlit 
kukus linnade peale. 



Kahjuks, Lotti abikaas ei 
kuulnud Jumala hoiatust ja 
vaatas tagapoole kui jooksis.  
Tema muutus  
soolaks. 



Jehoova hoidis 
Oma lepingkut 
Aabrahamile ja 
Saarale.  Neil 
sündiski üks 
laps nende 
vanaduses, 
täpslet nagu 
Jumal ütles.  
Kui õnnelikkud 
nemad olid kui 
Isaak oli 
sundind! 



Eks Aabraham ka 
mõtles üle Jumala 
teise lepingu et 
anda temale ja 
tema lastele 
Kanaanimaad 
igavesti. 



Jumal kindlasti 
pidab selle 
lepingu ka.  
Jumal alati hoiab 
oma lepingkud. 



Jumala Lubadus Aabrahamile 
 

Uks jutt Jumala sõnast, Piiblist 
 

On leidud 
 

Moosese Esimine Raamat 11-21 

"Kui su sõnad avanda, annavad nad valgust."  
Laulud 119:130 



Lõpp 



See Piibli jutt seletab meile kui imepärane on Jumal kes 
meid tegi ja tahab et meie tundme Teda.  

Jumal teab et meie oleme teinud halba asju mida Tema 
kutsub pattuks.  Pattude karistus on surm, aga Jumal 
armastab meid nii palju et saatis oma ainsündind Poja, 

Jeesust, et risti peal surra meie pattude eest.  Siis Jeesus 
tuli tagasi ellu ja läks tagasi oma Taeva Kodu!  Kui usud 

Jeesust ja palud et Tema andeks annamb sinu pattud, siis 
ka nii Tema teeb!  Tema tuleb ja hakkab elama sinu sees ja 

sina siis elad Temaga igavesti. 
Kui usud et see on tõesti õigus, ütle Jumalale niimodi: 

Kallis Jeesus, Mina usun et Sina oled Jumal, ja saabusid 
meheks et surra minu pattudele ja nüüd elad jällegi.  Palun 

tule minu ellu ja anna andeks minu pattud, nii et saan uue elu 
nüüd, ja üks päev saan Sinuga olla igavesti.  Aita mind sind 

kuulata ja ella nagu olen Sinu laps.  Aamen. 
Loe Piiblit ja räägi Jumalaga iga päev!  Johannesse 

Evangeelium 3:16 
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