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Kauan vedenpaisumuksen  
jälkeen maan asukkaat  
tekivät suunnitelman.  



“Me rakennamme 
 suuren kaupungin ja 

taivaaseen asti ulottuvan 
tornin,” he sanoivat. 



“Siten voimme 
 aina asua 
 yhdessä.”  



Jumala halusi ihmisten asuvan 
maapallon joka kolkalla. 

  Niinpä Hän teki jotakin 
ihmeellistä. 



Yhtäkkiä muodostui ihmisryhmiä, 
jotka puhuivat eri tavoin.  

Jumala antoi heille 
 uusia kieliä.  



Samaa kieltä puhuvien ryhmät 
muuttivat asumaan erilleen.  Ehkä  
  ihmisiä   vähän pelotti se,  
 
 
 
 
                               
                                etteivät he  
                                    ymmärtäneet  
                                     toisiaan. 



Näin Jumala täytti eri 
maita ihmisillä. 



Se kaupunki, josta he lähtivät,  
oli nimeltään Babylon; nimi  
                tarkoittaa  
 
 
 
 
 
                            sekoittamista. 



Vuosia myöhemmin Kaldean Urissa 
Jumala puhui  
miehelle  
jonka nimi  
oli Abram.   
“Lähde  
tästä  
maasta,”  
Jumala  
käski. 



“Mene siihen  
maahan,  
jonka  
minä  
sinulle  
osoitan.”  



Abram totteli.  Jumala johti hänet 
Kanaaninmaahan.  Hänen vaimonsa 
Sarai ja veljenpoikansa Loot menivät 
hänen kanssaan.  



Kanaaninmaassa sekä Abram  
että Loot rikastuivat.   
Heillä oli suuret  
laumat karjaa. 



Laitumia ei ollut  
tarpeeksi niin suurille  
karjalaumoille. 



Lootin paimenet riitelivät Abramin 
paimenten kanssa.  “Ei riidellä. 
Mennään eri suuntiin.  Loot,  
sinä saat valita, mitkä alueet 
haluat.” 



Loot valitsi rehevän alangon, 
jossa oli kaupunkeja ja  
kyliä.  Se näytti  
hyvältä. 



Mutta ne kaupungit  
olivat täynnä  
pahuutta.  



Lootin lähdön jälkeen 
 Jumala puhui taas 

 Abramille. 



“Minä annan sinulle ja 
 sinun lapsillesi koko 

Kanaaninmaan ikuisiksi 
                               ajoiksi.” 



Abramilla ja Sarailla 
 ei ollut lapsia.  Miten 

 Jumala voi täyttää näin 
 suuren lupauksen? 



Kolme Jumalan miestä tuli 
Abramin ja Sarain luo.  



“Sinä saat pian lapsen,” he sanoivat.  
Sarai nauroi.  Hän ei uskonut Jumalan 
sanomaa. Hän oli 90-vuotias. 



Jumala sanoi Abramille,  
että hänen nimensä olisi nyt 
Abraham ja Sarain nimi olisi Saara. 



Jumala sanoi myös 
Abrahamille, että 

Hän tuhoaisi 
Sodoman ja 

Gomorran 
 niiden  

 
 
 

      pahuuden tähden. 



Abrahamin 
veljenpoika 

 Loot asui 
 perheineen 
Sodomassa. 



Loot uskoi  
Jumalan  
antamaa  
varoitusta,  
mutta hänen  
vävynsä  
kieltäytyivät 
lähtemästä  
Sodomasta. 



He eivät  
valitettavasti  
uskoneet  
Jumalan  
Sanaa. 



Vain Loot ja hänen kaksi  
tytärtään pääsivät  
turvaan. Kaupunkien 
päälle satoi tulta ja  
 
                 tulikiveä. 



Valitettavasti Lootin 
vaimo ei noudattanut  
Jumalan varoitusta ja 
juostessaan  
                    katsoi  
                  taakseen. 



Hän muuttui  
suolapatsaaksi.  



Jumala piti 
lupauksensa 
Abrahamille  
ja  
Saaralle.   
Heille syntyi  
lapsi heidän  
vanhalla  
iällään, aivan  
niin kuin Jumala  
oli sanonut. 



He  
olivat  
kovin  
iloisia  
Iisakin  
syntymästä! 



Ehkä  
Abraham  
ajatteli myös  
Jumalan  
lupausta … 



… antaa koko 
Kanaaninmaa  
hänelle  
ja hänen  
lapsilleen.  



Jumala  
täytti senkin  
lupauksen.   
Jumala pitää  
aina  
 
 
 
 
 

               lupauksensa. 



Jumalan lupaus Abrahamille 
 

 Tämä kertomus löytyy Raamatusta, 
 

1 Ms. 11-21 

“Kun sinun sanasi avautuu, se valaisee.”  
Ps.119:130 



Loppu 



Tässä Raamatun kertomuksessa kerrotaan 
Jumalasta, joka on meidät luonut ja joka  

haluaa sinun tuntevan Hänet. 
Jumala tietää, että olemme tehneet pahaa, 
mitä Hän kutsuu synniksi.  Synnin rangaistus 
on kuolema, mutta Jumala rakastaa sinua niin 

paljon, että Hän lähetti ainoan poikansa, 
Jeesuksen, kuolemaan ristillä ja kärsimään 

rangaistuksen synneistämme.  Sitten Jeesus 
nousi kuolleista ja palasi kotiin taivaaseen!  
Jos uskot Jeesukseen ja pyydät Häneltä 

syntejäsi anteeksi, Hän tekee sen!  Hän tulee 
elämääsi nyt, ja sinä saat elää Hänen  

kanssaan ikuisesti. 



Jos uskot, että tämä on totta, sano 
Jumalalle näin: Rakas Jeesus.  Uskon että 
sinä olet Jumala ja tulit ihmiseksi, kuolit 
syntieni tähden ja nousit kuolleista. Tule 
elämääni ja anna minulle synnit anteeksi, 

jotta saisin uuden elämän nyt ja saisin elää 
kanssasi iankaikkisesti.  Auta minua 

olemaan Sinulle kuuliainen ja elämään Sinun 
lapsenasi.  Aamen 

Lue Raamattua ja puhu Jumalalle joka päivä!  
Joh.3:16 
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