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Ühel päeval Jeesus 
õpetas järve ääres.  
Paljud inimesed 

kogunesid 
et teda 

kuulda.



Rahva hulk oli liiga 
suur.  Mida peaks 
Jeesus tegema?



Kui nägi paadi lähedal, 
Jeesus ronis sisse.



Nüüd ta võis näha inimesi 
ja nemad võsid näha 
ja kuulda Teda.



Jeesus hakkas rääkima 
tähendamis sõnu - lugusid 
tavalisest asjadest, 
et õpetada 

inimestele 
Jumalast.



"põllumajandustootja hajutas 
seemni oma valdkonnas."  Jeesuse 

lugu oli nagu pilt sõnadega 
joonistuste 
asemel.



Inimesed võiksid pildistada  
talupidaja tööst - nad 
olid näinud seda mitu 
korda.



Mõned hajutatud 
seemned maandusid 

jalgteele.  
Swoosh!



Linnud kiiresti 
tulid alla kugistama 

seemneid. 



Mõned seemne maandusid   
kivise osadese valdkonnas.   

Kiiresti kasvas 
vibalik väeti 

taime.



Kuuma päikese käes kiiresti 
kuivasid ära, sest nad ei suutnud  

juured panna madalas 
mullase.



Muu seemned oli 
juurdunud okkaste 
vahele.  Ta ei 
andnud vilja.



Okkad  ümber 
taimede, blokeerisid 
päikest ja vihma. 



ülejäänud seemned 
langesid hea kohtade peale.



Kuna aeg möödas, võrsest 
sai terved taimed, millel palju uusi   
tera tuli.  Talupidaja 

peab olema väga 
õnnelik. 



Lugu lõpul, jüngrid tulid 
Jeesuse juurde.



"Miks te õpetate tähendamis 
sõnadega?" nad palusid.



Jeesus ütles et tähendamis sõnadega 
aitab inimestel mõista Jumala …



… kohta, kui nad tõesti 
armastavad teda.



Inimesed, kes ei armasta Jumalat ei 
saa aru tähendamis sõnadest.



Jeesus selgitas 
tähendamissõna. Ta ütles, et 

seemed

on 
Jumala 
sõna.



Seemned kõnniteel on 
nagu keegi kes kuuleb, 

kuid ei 
mõista 

Jumala 
Sõna. 



Saatan teeb nad 
unustama, mida Jumal ütles.



Mõned inimesed kiiresti 
võtavad Jumala Sõna.  Nad on nagu 

seemned kivises pinnas.



Aga niipea kui keegi pilkab 
neid või teeb asjad keeruliseks, 

sest nad armastavad 
Jumalat, kurb asi 

juhtub.



Need samad inimesed, kes 
rõõmsalt hakkasid järgima 
Jeesust põravad Jumala 
Sõnast eemale.



Nad ei taha maksta hinna et 
Jumalat kuulda.  Kui kurb, et 
nad soovivad oma sõpbru 
teenida ja, mitte Jumalat!



Okkad  
tähendamissõnas 
on nagu maiste 
murede ja raha 
armastamist et 
täita mõnede 
inimeste elu.



Nad nii  
kangesti 

püüavad saada 
rohkem raha 
ja muid asju, 
et nad enamb 
Jumalat ei 

pea oma 
elus. 



Aga seemned, mis langesid heas 
mullas ja andsid hea saagi on nagu 
Jumala Sõna sisestatud südames 
ja muutvad inimeste elusid.



Need inimesed teenivad 
ja austavad Jumalat. 



Rahvahulgad ei tahnud lahkuda.  
Paljud tahtsid järgida Jumalat ja
paluda teda.



Jeesuse tähendamissõnad aitasid 
neil mõista, kuidas kuulda Jumalat.



Talunik ja Seemned

Uks jutt Jumala sõnast, Piiblist

On leidud

Matteuse Ev. 13

"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


