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See kiri on  
  isiklikult Sulle

Sa hoiad käes väga erakordset kirja, mis on 
saadetud just Sinule.

Sa ehk arvad, et paberil kirjutatud kirjad on 
vananenud komme. Tõsi küll. Kirjad asendatakse 
üha enam meilide ja SMS sõnumitega.

>> Kuid isegi meie digiajastul 
eelistatakse kirjutada erilisi kirju 
ikkagi paberil. See näitab nende 
väärtust ja tähtsust.

Kindlasti ei saada ka Inglise kuninganna kutset 
oma sünnipäevale meili teel.
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„Kiri Sinule“

Palun võta aega, et lugeda seda erilist kirja, 
mida sa käes hoiad. See on väga tähtis. Loe seda 
tähelepanelikult! Sa ei kahetse. 

Leiad siit hämmastavat teavet…

> teisest, veel väärtuslikumast kirjast

> kõige tähendusrikkamast dokumendist

> kõige paremast sõnumist,  
selle usaldatavusest ja  
aktuaalsusest

See väga väärtuslik kiri 
on isiklik sõnum Sulle otse 
Jumalalt.

>>> Saad sellest kasu,  
    kui kirja avad ja seda loed.

Lennuposti märge näitab, et see pärineb taevast.

Kiri taevast, Piibel,  
tuleb Jumalalt!

Jumal on kogu universumi võimas Looja.

Ta on andnud sulle elu ja tunneb sind läbinisti. Sinu 
olemasolu ei ole juhus!

Ta soovib sinuga suhet ja pöördub oma armastuses 
vahetult sinu poole.

Kas sa ei tunne veel Jumala kirja? Kas ehk seisab see 
sul kodus kusagil avamatuna ja lugematuna?

Sa ei pane ju isiklikke kirju niimoodi hooletult 
kõrvale. Sa loed neid suurima huviga. Seetõttu loe 
ka Jumala kirja Sinule – loe Piiblit!

Võib-olla sul pole veel Piiblit? 
Saadame selle meelsasti sulle 
kingituseks.

Käesoleva bukleti lõpus leiad meie 
kodulehekülje.
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Jumal on kasutanud nende andeid, haridust, 
kultuuritausta, päritolu eri ühiskonnakihtidest 
ja isegi nende isiklikku kirjastiili.

>>> Nad kirjutasid sõna-sõnalt üles, mida 
Jumal tahtis, et nad kirjutaksid. 

Seda nimetatakse „inspiratsiooniks“.

      Ainulaadne kiri

Jah, sa oled õigesti aru saanud: siinkohal on 
mõeldud Piiblit, Jumala sõna, millele väga hästi 
sobib tiitel „Kiri sinule“.

See ainulaadne kiri on nii tähtis sellepärast, et selle 
autor on Jumal.

Sa võid vastu väita, et Piibel on kirjutatud sajandite 
jooksul paljude eri inimeste poolt, kelle nimesidki 
pole tihti kusagil mainitud.

See on tõsi. Ent siiski on Jumal 
oma sõnumi dikteerinud vahe-
tult konkreetsetele inimestele:

Sest inimese tahtel ei  
          ole iial ühtegi prohvetlikku 
      kuulutust esile toodud,  
  vaid Pühast Vaimust kantuna  
         on pühad inimesed rääkinud,  
saades selle Jumala käest.
                                                                     Piibel – 2. Peetruse 1:21

Piibli raamatud

Piibel koosneb kahest osast:

      > Vana Testament (39 raamatut) 
      > Uus Testament (27 raamatut)

   > Uude Testamenti kuuluvad

           > 4 evangeeliumi 
           > Apostlite tegude raamat 
           > 21 apostlite kirja 
           > Ilmutusraamat

Piibel annab vastused su elu 
olulistele küsimustele.

Piiblit lugedes hakkad kogema, 
kuidas Jumala armastus muudab su 
elu.

1. Moosese
2. Moosese
3. Moosese
4. Moosese
5. Moosese
Joosua

Kohtumõistjate
Rutt
1. Saamueli
2. Saamueli
1. Kuningate
2. Kuningate
1. Aja
2. Aja
Esra
Nehemja
Ester
Iiob
Psalmid
Õpetussõnad
Koguja
Ülemlaul
Jesaja
Jeremija
Nutulaulud
Hesekiel
Taaniel
Hoosea
Joel
Aamos
Obadja
Joona
Miika
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Sakarja
Malaki

Matteuse
Markuse
Luuka
Johannese
Apostlite teod
Rooma
1. Korintose
2. Korintose
Galaatia
Efesose
Filippi
Kolossa
1. Tessaloonika
2. Tessaloonika
1. Timoteose
2. Timoteose
Tiituse
Fileemoni
Heebrea
Jaakobuse
1. Peetruse
2. Peetruse
1. Johannese
2. Johannese
3. Johannese
Juudase
Ilmutuse
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Kas Piibel on  
   veel ajakohane?

     „Longuspealine põlvkond“

Kas ka sina kuulud sellesse 
põlvkonda või ei ütle see termin 
sulle midagi? Kas teel olles hoiad 
pidevalt pead longus ja su pilk 
on suunatud nutitelefoni või 

sülearvuti ekraanile? 

Pidev internetis olemine uputab su 
üle seosetu informatsiooniga. Kas on 

veel elu väljaspool surfamist ja sotsiaalmeediat? 
Tunnid mööduvad märkamatult, su meeled on üle 
koormatud ja pole haruldane, et su hing määrdub. 
Sa tead võib-olla seda kõike, aga …?

Soovitus: Kui tahad tunda Jumalat paremini, siis sa 
ei saa mööda minna Piiblist. Aga Piibli 

lugemiseks vajad sa enda ümber vaikust. Seepärast 
lülita välja kõik, mis võib sind sealjuures häirida. 
Varsti märkad üllatudes, kui palju kasu see sulle 
toob. Su mõtted on mõjutatud positiivselt, puhtal ja 
võib-olla senitundmatul viisil.

Sa leiad Tõe ja õpid tundma Kedagi, kes sinust 
tõeliselt hoolib, kes sind armastab ja soovib anda su 
elule sügavama mõtte ja hea eemärgi.

62. ja 63. leheküljel leiad soovitusi, kuidas Piiblit 
lugeda. Palun hakka peale!

Paljud arvavad, et sellise „ajast 
ja arust raamatuga“ tegeleda on 
naiivne. Nad arvavad, et tänapäeva 
inimene ei suuda enam Piiblit 
uskuda.

Seda väidet, mida ka meedia 
toetab, võetakse kuulda läbi 
proovimata. Peaaegu keegi ei 
kujunda enam oma isiklikku 
arvamust.

Ent väide, et meel ja mõistus 
peaksid Piibli hülgama, on vaid 
levinud väärarusaam.

Järgmistel lehekülgedel leiad 
palju fakte, mis kinnitavad, kui 
tõepärane ja tähendusrikas Piibel 
tegelikult on.

      Õndsad on need,  
kes Jumala sõna kuulevad  
   ja seda tallele panevad.
                                     Piibel – Luuka 11:28
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Harmooniline ime

Üks mu tuttavaid on tuntud 
muusik, kes oskab mängida 
mitmeid pille ja loob arvuti abil 
imelisi muusikateoseid.

Ta jutustas, kuidas ta seda teeb: 
„Kõigepealt võtan oboe ja mängin 
esimese hääle. See loob esimese 
helirea. 

Seejärel lindistan teisele helireale, eelnevat 
kustutamata, teise hääle. Nõnda lindistan 
veel kuus pilli kuni kõige madalama 
bassini. 

Nii on kõik kaheksa helirida ühendatult koos. 
Kas soovid kuulata tulemust?“

Kuulsin imeliselt musitseerivat ansamblit. Oli raske 
uskuda, et üksainus muusik oli sellega hakkama 
saanud!

Täpselt nii on ka Piibliga. See on kirjutatud 40 eri 
isiku poolt, keda aga tarvitas ja kellesse „hingas“ üks 
suur Kunstnik – Jumal. Ta andis oma hingeõhu – oma 
elustava Vaimu – igaühesse neist 40 „instrumendist“.

Igal Piibli raamatul on oma iseloom, aga kõik sobib 
harmooniliselt kokku vastavalt Jumala kavandile.

See on üks Piibli hämmastavatest imedest!

>>> Loe Piiblit ja veendu selle  
                   ainulaadses harmoonias!

Asjatu 
ootus

Üks mees, kes Piiblist raasugi ei hoolinud, 
tahtis noorele kristlasele tõestada, et 
Piibel on aegunud ja tänapäeva leidudele 
vasturääkiv. Ta tahtis talle saata mõned 
väljavalitud teaduslikud ja filosoofilised 
artiklid sel teemal.

Noormeest aga ei saanud usus kõigutada. 
Ta vastas: „Kui sul on midagi paremat kui 
mäejutlus (Matteuse 5–7), midagi kaunimat kui 
halastaja samaarlase lugu või kadunud poja 
lugu või naise lugu Sühhari kaevu juures 
(Luuka 10 ja 15, Johannese 4); kui sul on midagi veel 
lohutavamat kui psalm 23 või tead midagi, 
mis näitaks Jumala armastust minu vastu 
paremini kui Tema Poeg Jeesus Kristus, 
või tead midagi, mis kirjeldaks eelolevat 
igavikku selgemini kui Piibel, siis palun 
saada see nii ruttu kui võimalik!“

Ta ootas vastust asjatult.

Pole olemas raamatut, mida saaks võrrelda 
Piibliga. Põhjus on lihtne: Piibel on Jumala sõna.



12 13

Lisaks savi-, kivi- ja puutahvlitele 
hakati hiljem kirjutama papüürusele, 
mida egiptlased õppisid valmistama 
papüürustaime varre säsist. Seejärel 
leiutati loomanahast eritöötlusega 
valmistatud materjal – pärgament, mida 
sai kokku keerata rullraamatuks.

Kuidas jõudis Piibel meieni?

Kuidas ja millele kirjutati? 

Kui 5000 aastat tagasi taheti midagi kirja panna, ei 
tehtud seda tindiga paberile ega kasutanud meieaegset 
tähestikku. Kirjutati kiilkirjas savile märkidega, millel 
oli kindel tähendus. Märke vajutati vastava pulgaga 
pehmesse savitahvlisse, mida seejärel kuivatati ja kõvaks 
põletati.

Iidsetes linnades, mis asuvad tänapäeva Süüria ja Iraagi 
aladel, on välja kaevatud tuhandeid väikesi savitahvleid, 
mis on kaetud niisuguste märkidega.

Umbes samal ajal leiutasid egiptlased teistsuguse 
kirjaviisi – hieroglüüfid, mida võib näha püramiididel. 
Teadlastel on kulunud sajandeid, et neid kirjutisi 
inimkonna vanimates keeltes lugema ja mõistma õppida.

Kõigil neil kirjaviisidel oli üks suur miinus: nad koosnesid 
sadadest sümbolitest ja kujunditest. Tähestik leiutati alles 
1500 eKr.

Alates a 1000 eKr on tähestik mõnede variatsioonidega 
kiiresti levinud. See on aluseks saanud ka ladina 
tähestikule, mida kasutatakse tänapäevani.

Nii hoolitses Jumal imeliselt, et selleks 
ajaks, mil Piiblit hakati kirja panema, oli 
olemas lihtne ja selge kirjaviis ja sobiv 
alusmaterjal.

Kirjutati, koguti ja säilitati

Üks esimesi Piibli autoreid oli Mooses. Võime Piiblist 
lugeda, kuidas Jumal kõneles Moosesega korduvalt, et 
too saaks kõik kuuldu ja nähtu üles kirjutada. Nii toimus 
ka teiste Vana Testamendi autorite puhul.

Jumala valitud rahvas kogus kõik need kirjutised kokku ja 
hoidis hoolsalt alles.

Umbes 400 aastat enne Kristust lõpetati VANA 
TESTAMENDI kui Pühakirja komplekteerimine. See 
oli kirjutatud valdavalt heebrea keeles (ainult mõned 
üksikud lõigud aramea keeles).

Pärast Jeesuse Kristuse surma ja ülestõusmist pandi 1. 
sajandi jooksul kirja UUE TESTAMENDI raamatud, tehes 
seda tollal neil mail levinud kreeka keeles.

Kuna Mooses oli surnud umbes 1400 eKr, siis võime 
öelda, et Piibel on kirjutatud umbes 1500 aasta jooksul.

10
0
0
 e

Kr
15

0
0
 e

Kr
30

0
0
 e
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4
0
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Säilinud on enam kui 
5000 kreekakeelset Uue 
Testamendi käsikirja, kas 
tervikuna või osaliselt. 
Kuulsaim neist on Siinai 
koodeks, suures ulatuses 
säilinud kreekakeelne 
Piibel 4. sajandist, 
mille leidis 1859. aastal 
saksa õpetlane Konstantin von Tischendorf 
Siinai poolsaarel asuvast Püha Katariina 
kloostrist. See hindamatu aare sisaldab lisaks 
Vana Testamendi osadele ka kõigi 27 Uue 
Testamendi raamatu teksti.

Kõrvuti suure hulga Uue Testamendi 
käsikirjadega on olemas ka umbes 9000 
varajast algtekstide tõlget. Koos 36 000 
piiblitsitaadiga kirikuisade kirjutistes on 
see andnud võimaluse algtekst peaaegu 
sajaprotsendiliselt taastada.

Ükski tekstivariant ei sea kahtluste alla Jumala 
sõnumi tõde Uues Testamendis.

Lõplikult komplekteeritud
Viimastel sajanditel enne Kristust ja esimestel 
sajanditel pärast Kristust tekkis Pühakirja 
raamatute kõrvale ka palju muid sama 
ainevaldkonda käsitavaid kirjutisi. Seetõttu tuli 
varajastel kristlastel kindlaks määrata, millised 
raamatud on ehtsad, usaldusväärsed, Jumala Vaimu 
poolt sisendatud, ja millised on ebaehtsad. Ehtsad 
raamtud koondati Piibli „kaanoniks“. 

Kaanonist välja jäetud raamatuid nimetatakse apokrüüfideks.

Mitmeid apokrüüfilisi raamatuid on huvitav lugeda, kuid 
tähelepanelik lugeja märkab peagi, et neis on paiguti olulisi 
erinevusi kanoonilisest Piiblist.

Leiame seal legende Jeesuse ja apostlite elu kohta, Piibli 
isikutele vääralt omistatud kirjutisi ning rohkesti ajaloolisi ja 
geograafilisi vigu.

Martin Luther ütles, et neid raamatuid ei saa arvestada 
samaväärseks Pühakirjaga ja neile ei saa rajada õpetust.

Jumala sõnasse kuuluvate kirjutiste 
valik on selgesti toimunud Püha Vaimu 
juhtimisel ja on lõpetatud kõikideks 
aegadeks.

Piiblit nimetatakse õigusega Pühakirjaks, sest see on 
lähtunud Jumalalt, mitte inimlikelt autoriteetidelt. Piibel 
on tänapäevani meie elu ja usu kõrgeim autoriteet.

   Piibli edasiandmine läbi  
tuhandete aastate on ainulaadne.

Usaldusväärsed 
      käsikirjad

Taevas ja maa hävivad,  
   aga Minu sõnad ei hävi.   Piibel – Matteuse 24:35

Püha Katariina klooster Siinai mäel. Siin leidis 
Tischendorf 19. sajandi keskpaiku käsikirja, 
mida nimetatakse Siinai koodeksiks.
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ִמי ֶהֱאִמין ִלְשֻמָעֵתנּו ּוְזֹרוַע 

ְיהָוה ַעל־ִמי ִנְגָלָתה׃ ַוַיַעל 

ַכיוֵנק ְלָפָניו ְוַכֹשֶֹרש ֵמֶאֶֹרץ 

ִצָיה לֹא־ֹתַאֹר לו ְולֹא ָהָדֹר 

ְוִנְֹרֵאהּו ְולֹא־ַמְֹרֶאה 

ְוֶנְחְמֵדהּו׃ ִנְבֶזה ַוֲחַדל 

ִאיִשים ִאיש ַמְכֹאבות 

ִוידּוַע ֹחִלי ּוְכַמְסֵתֹר ָפִנים 

ִמֶמּנּו ִנְבֶזה ְולֹא ֲחַשְבֻנהּו׃ 

ָאֵכן ֳחָלֵינּו הּוא ָנָשא 

ּוַמְכֹאֵבינּו ְסָבָלם ַוֲאַנְחנּו 

ֲחַשְבֻנהּו ָנגּוַע ֻמֵכה ֱאֹלִהים 

ּוְמֻעֶּנה׃ ְוהּוא ְמֹחָלל 

ִמְפָשֵענּו ְמֻדָכא ֵמֲעוֹנֵתינּו 

מּוַסֹר ְשלוֵמנּו ָעָליו 

ּוַבֲחֻבָֹרתו ִנְֹרָפא־ָלנּו׃ ֻכָלנּו 

ַכצֹאן ָתִעינּו ִאיש ְלַדְֹרכו 

ָפִנינּו ַויהָוה ִהְפִגיַע ֹּבו ֵאת 

ֲעון ֻכָלנּו׃ ִנַגש ְוהּוא ַנֲעֶנה 

ְולֹא ִיְפַתח־ִפיו ַכֶשה ַלֶטַבח 

יּוָבל ּוְכָֹרֵחל ִלְפֵני ֹגְזֶזיָה 

ֶנֱאָלָמה ְולֹא ִיְפַתח ִפיו׃ 

ֵמֹעֶצֹר ּוִמִמְשָפט ֻלָקח 

ְוֶאת־ֹּדוֹרו ִמי ְישוֵחַח ִכי 

ִנְגַזֹר ֵמֶאֶֹרץ ַחִיים ִמֶפַשע 
ַעִמי 

ֶנַגע ָלמו׃ ַוִיֵתן ֶאת־ְֹרָשִעים 

ִקְבֹרו ְוֶאת־ָעִשיֹר ְֹּבמָֹתיו ַעל 

לֹא־ָחָמס ָעָשה ְולֹא ִמְֹרָמה 

ְֹּבִפיו׃  ַויהָוה ָחֵפץ ַֹּדְכאו 

ֶהֱחִלי ִאם־ָתִשים ָאָשם 

ַנְפשו ִיְֹרֶאה ֶזַֹרע ַיֲאִֹריְך 

ָיִמים ְוֵחֶפץ ְיהָוה ְֹּבָידו 

ִיְצָלח׃ ֵמֲעַמל ַנְפשו ִיְֹרֶאה 

ִיְשָֹּבע ְֹּבַדְעתו ַיְצִֹּדיק ַצִֹּדיק 

ַעְבִֹּדי ָלַֹרִֹּבים ַוֲעוֹנָתם הּוא 

ִיְסֹֹּבל׃ ָלֵכן ֲאַחֶלק־לו ָבַֹרִֹּבים 

ְוֶאת־ֲעצּוִמים ְיַחֵלק ָשָלל 

ַתַחת ֲאֶשֹר ֶהֱעָֹרה ַלָמֶות 

ַנְפשו ְוֶאת־ֹפְשִעים ִנְמָנה 

ְוהּוא ֵחְטא־ַֹרִֹּבים ָנָשא 

ְוַלֹפְשִעים ַיְפִגיַע׃ ִנְבֶזה 

ַוֲחַדל ִאיִשים ִאיש 

ַמְכֹאבות ִוידּוַע ֹחִלי 

ּוְכַמְסֵתֹר ָפִנים ִמֶמּנּו ִנְבֶז

aastat hilisema masoreetide (juudi õpetlaste) 
heebreakeelse Piibli Jesaja raamatu tekstiga, leiti, et 
tekstid kattusid imetlusväärse täpsusega.

Kuna selle rulli tekst oli kirja pandud katkematu 
järjepidevusega, siis kummutas see kõik 
piiblikriitikute väiteid, et Jesaja raamat on sajandite 
jooksul kokku monteeritud ning ei ole usaldatav.

Ühtekokku leiti Kumrani koobastest umbes 
250 kirjarulli Vana Testamendi tekstidega, mis 
tõendavad, et Piiblit kirjutati ümber haruldase 
täpsusega.

Kumrani koopad
1947. aasta kevadel leidis beduiini karjapoiss 
arvatavasti oma kadunud kitse otsides 
vähemärgatava koopasuu Kumrani kaljusel nõlval 
Surnumere läänepoolsel kaldal.

Poiss viskas koopasse kivi, et veenduda, kas kitse 
ei ole seal, aga oma üllatuseks kuulis puruneva 
savianuma kõla. Mis see võis olla?

Uudishimulikult puges ta salapärasesse koopasse 
ning leidis mitu savianumat, milles olid lõuendisse 
mähitud pärgamendirullid – vanad, äärmiselt 
hinnalised käsikirjad, mis olid pärast 1900 aastast 
koopasolekut üllatavalt heas seisukorras.

Karjapoiss võttis ühe rulli kaasa ja leidis oma 
üllatuseks, et arheoloogid olid sellest väga 
huvitatud. Peagi algas pöörane jaht ainulaadsete 
käsikirjade leidmiseks Kumrani koobastest. Osalesid 
nii arheoloogid kui ka kasuahned seiklejad.

Rullraamatute hind tõusis miljonitesse.

Meie jaoks on kõige olulisem Jesaja raamatu 
kirjarull, kuna see on kõige vanem terviklik koopia 
ühest Piibli raamatust.

Pole kahtlust käsikirja ehtsuses, mis on kirjutatud 
2. sajandil eKr. Kui seda 
võrreldi 1000 

Jumal on olnud valvas oma sõna üle, et meie 
võiksime seda muutmatuna käes hoida.  
Jumala sõna on vankumatu nagu kalju,  
seda ei kõiguta miski.

        Issanda sõna  
                        püsib igavesti.
                                       Piibel – 1. Peetruse 1:25
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Kuidas sai see võimalikuks? Aukartusest Jumala 
sõna vastu olid juudid koostanud suure hulga 
reegleid täpsete ärakirjade tegemiseks. Näiteks 
oli vaja korduvalt loendada ja kontrollida teatud 
kirjamärkide või sõnade esinemist.

Tänapäeval on võimalik Piibli väljaandeid trükkida 
kõige uuemates trükikodades väga ökonoomselt ja 
kiiresti.

Lisaks saab tasuta kasutada 
digitaalses versioonis Piiblit nii 
internetis kui äppides.

Piibli paljundamine.
Minevikus ja olevikus

Rohkem kui 500 aastat tagasi 
leiutatud trükikunst muutis 
maailma. Vanasti tuli Piibel 
paljundamiseks käsitsi ümber 
kirjutada. See oli väga aeganõudev 
ja kallis töö.

Selleks et algteksti hästi säilitada, 
on vaja leida kõige vanemaid 
käsikirju, sest ümberkirjutamisega 
kaasneb alati muudatuste 
tekkimise oht.

Tekstide leiud näitavad, et 3000 tuntud vana 
heebreakeelset käsikirja ühtivad hämmastava 
täpsusega ja kinnitavad tuntud teksti. Piibli 
vanimad osad, mis kirjutati ligi 3500 aastat tagasi, 
on meie ajale hoolikalt edasi antud.

                   Jumala sõna  
        aga kasvas ja levis.
                      Piibel – Apostlite teod 12:24
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Nii näeme, et teadus peab ikka ja jälle nõustuma 
Piibliga. Piibli ütlused ei ole vastuolus nüüdisaegsete 
teaduslikult ja arheoloogiliselt tõestatud faktidega.

Kuidas saavad nii vana raamatu ütlused looduse ja 
ajaloo kohta olla alati õiged? Miks ei ole võimalik 
Piiblit teaduslikult ümber lükata?

On mitmeid näiteid, kus tänapäeva teadus on 
võrreldes Piibliga üsna hilinenud. Võtame paar 
näidet:

Piibel ja teadus

Kas maa on kera?
Jumal pole kusagil väitnud, et maa on 
kettakujuline või et päike tiirleb ümber 
maa, nagu paljud teadlased kaua aega 
uskusid. Ent ühes kõige vanemas Piibli 
raamatus, Iiobi raamatus, leiame sõnad: „Ta 
(Jumal) laotab põhjakaare tühjuse üle ja riputab maa 
eimillegi kohale“ (26:7).

Kas jänes on mäletseja?
3. Moosese 11:4,6 on kirjas: „Ometi ärge 
sööge nendest, kes mäletsevad mälu… 
jänest, sest ta mäletseb küll mälu…“
Jänese määratlust mäletsejaks peeti kaua 
aega valeks.
Ent juba 19. sajandil leidsid teadlased, et 
jänesel on kahte sorti väljaheidet. Ühte sööb 
ta uuesti, et sinna jäänud toitaineid täielikult 
omastada.

Kas võibki teisiti olla?
Kas Jumal, kes on universumi loonud ja meile andnud  
    oma sõna (Piibli), peaks Endaga vastuolus olema? 
              Ei, need mõlemad Jumala ilmutused,  
          LOODU ja SÕNA, kinnitavad teineteist.
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Piibli sõnum

> Jumal on sinu loonud
Jumal lõi inimese oma näo järgi, Jumala näo järgi lõi Ta 
tema, Ta lõi tema meheks ja naiseks. 
                                         Piibel – 1. Moosese raamat 1:27 

Sa oled Jumala loodu. Sa oled siin maailmas täiesti 
ainulaadne, sind on vaid üks. Jumal on suurepäraselt 
loonud sinu keha, su elundite talitluse ja aju. Pole ühtegi 
vihjet ajale ja muutustele – nagu väidab tõestamata 
evolutsiooniteooria. Jumal lõi inimese „oma näo järgi”, 
see tähendab, et inimese elu mõte on elada õnnelikult 
koos Jumalaga!

Ometi langes inimene pattu 
ja pöördus Jumalast ära.

> Jumal määratleb su „patusena“.
Siin ei ole mingit vahet, sest kõik on pattu teinud ja on 
Jumala auhiilgusest ilma. Piibel – Rooma 3:22,23

„Pattu tegema” tähendab Jumala heade käskude 
vastaselt käituma. Pole vahet, kas pattu on tehtud 
mõtete, sõnade või tegudega. Jeesus ütles, et inimese 
vihkamine on sama suur patt kui tapmine.

> Jumal on sinu kohtumõistja
Inimestele on määratud üks kord surra, aga pärast 
seda kohus. Piibel – Heebrea 9:27

Jumal on läbinisti püha ja õiglane. Seepärast mõistab Ta 
ühel päeval kohut kõige üle, mis ei ole Temaga kooskõlas. 
Piibel teeb eksimatult selgeks, et igaühte, kes sureb ilma 
pattude andestuseta, ootab igavene lahutus Jumalast. 
Peale taeva, kuhu saab igaüks, kellel on ühendus Issanda 
Jeesusega, on olemas ka paik, mida Piibel nimetab 
„põrguks” või „tulejärveks”. Seal ei ole Jumalat ja seal ei 
ole enam võimalik Temaga ühendust leida.

Ent veel on lootust!

> Jumal on sinust väga huvitatud.
Selles on Jumala armastus meie vastu avalikuks 
saanud, et Jumal oma ainusündinud Poja on 
läkitanud maailma, et me Tema läbi elaksime.
                                                              Piibel – 1. Johannese 4:9

Vaata Kolgata ristile, kus Jeesus Kristus rohkelt kannatades 
kandis ära Jumala poolt meile määratud karistuse. Ta oli 
ristil Jumalast maha jäetud, kuna Ta oli koormatud meie 
pattudega. Me ei suuda ette kujutada, mida see kõik 
tähendas Jeesusele, kes oli täiesti patuta ja püha.

Kas sa mõistad nüüd,  
     kuivõrd Jumal sind armastab?
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Jeesus Kristus elab! Ta tõusis surnuist ja läks tagasi 
taevasse!

Seda head sõnumit on kuulutatud juba ligi 2000 
aastat. Päästetee on avatud kõigile. Igaüks, kes 
usub Jeesusesse Kristusesse – ühte ja ainsasse 
Päästjasse – vabastatakse Jumala igavesest 
hukkamõistust. Igaüks, kes usus vastu võtab 
Jeesuse Kristuse lunastustöö, mõistetakse Jumala 
ees õigeks.

Jumala abi + 
              päästetee

Patu tõttu oleme me Jumalast lahutatud. Jumala ees 
on kehtetud kõik meie eneseparanduskatsed. Jumal 
oma pühaduses ja puhtuses mõistab kohut kurja üle. 
On vaid üks väljapääs: peame nõustuma Jumalalt 
Endalt tuleva päästeteega.

Nõnda on Jumal maailma armastanud, 
     et Ta oma ainusündinud Poja on andnud, 
  et ükski, kes Temasse usub, ei hukkuks,  
   vaid tal oleks igavene elu.    Piibel – Johannese 3:16

Et meid taas ühendada Jumalaga, sai meie Looja 
Jeesus Kristus inimeseks ja tuli meie juurde alla maa 
peale.

Jeesus Kristus ilmutas meile Jumala armastust. Ta 
tõestas seda väga veenvalt, kui Ta Kolgata ristil 
suri ka sinu pattude eest. Ta võttis sinu pattude 
karistuse Enda peale.

Kui sa selle usus vastu võtad ja Jumalale oma patud 
tunnistad, andestab Ta sulle ja kingib sulle igavese 
elu.

                  Kui me oma patud üles tunnistame,  
on Tema ustav ja õige, nii et Ta annab meile patud  
    andeks ja puhastab meid kõigest ülekohtust.
                                                           Piibel – 1. Johannese 1:9

…mõistetakse õigeks annina, Tema armust,  
                lunastuse läbi, mis on Kristuses Jeesuses.
                                                                             Piibel – Rooma 3:24
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Jumala tõotused

Kokkuvõttes ütleb Jumala kiri ehk Piibel meile:

Jumal on püha. >  Tema mõistab kohut 
pattude üle ja karistab.

Jumal on armastus. >  Ta on valmis sulle kõik 
su patud andeks andma.

Jumal saab sulle su patud andestada, sest Tema 
Poeg, Jeesus Kristus võttis sinu patusüü Enda peale 
ja maksis ära kogu su võla. 

Ent selleks pead sa tulema Jumala ette siira 
patukahetsusega, tunnistades üles kõik patud, mida 
sa vähegi mäletad, ja siis uskuma, et Jeesus Kristus 
suri ristil Päästjana ja maailma Lunastajana ka sinu 
eest.

Jumal on Piiblis andnud üle tuhande  
kõikumatu jumaliku tõotuse.

Mõned neist leiad sa siit >>>

Kes usub Pojasse, sellel on igavene elu,  
            aga kes ei kuula Poja sõna,  
     see ei saa elu näha,  
          vaid Jumala viha jääb tema peale.
 Piibel – Johannese 3:36

   Tõesti, tõesti, Ma ütlen teile,  
      kes kuuleb Minu sõna ja usub Teda,  
kes Minu on läkitanud, sellel on igavene 
                  elu ja see ei lähe kohtu alla,  
         vaid on läinud surmast ellu.
 Piibel – Johannese 5:24

      Kõigile, kes Ta vastu võtsid,  
andis Ta meelevalla saada Jumala lasteks,  
               neile, kes usuvad Tema nimesse.
 Piibel – Johannese 1:12

Aga nõnda ütleb nüüd Jehoova, kes sind,  
   Jaakob, on loonud, ja kes sind, Iisrael,  
    on kujundanud: ära karda, sest Ma olen  
su lunastanud, Ma olen sind nimepidi  
                      kutsunud, sa oled Minu päralt!
 Piibel – Jesaja 43:1
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väärt, et mind su pojaks 
hüütaks! Ent isa ütles 
oma sulastele: Tooge 
välja parim rüü ja pange 
talle selga, andke talle 
sõrmus sõrme ja kingad 
jalga ning tooge ja tapke 
nuumvasikas, söögem 
ja olgem rõõmsad, sest 
see mu poeg oli surnud 
ja on ellu virgunud, ta oli 
kadunud ja on leitud! Ja 
nad hakkasid rõõmsasti 
pidutsema. Aga tema 
vanem poeg oli väljal; 
kui ta sealt tulles kodu 
lähedale jõudis, kuulis ta 
pillihäält ja ringmängu. 
Siis ta kutsus enda juurde 
ühe teenijaist ja päris, 
mis see peaks olema. Too 
ütles talle: Su vend on 
tulnud ja su isa on tapnud 
nuumvasika, et ta on 
saanud tema tervisega 

tagasi. Tema aga vihastus 
ega tahtnud sisse minna. 
Siis tuli ta isa välja ja 
palus teda. Kuid tema 
vastas isale: Näe, nii mitu 
aastat orjan ma sind ega 
ole iialgi astunud sinu 
käsust üle, ja sa ei ole 
mulle eales andnud ühte 
sikkugi, et ma oleksin 
võinud rõõmupidu teha 
oma sõpradega. Aga kui 
tuli see sinu poeg, kes su 
varanduse on ära raisanud 
hooradega, tapsid sa 
temale nuumvasika! Isa 
ütles talle: Laps, sina oled 
ikka minu juures ja kõik, 
mis on minu, on sinu. 
Nüüd oli tarvis pidu teha 
ja rõõmutseda, sest see 
sinu vend oli surnud ja on 
jälle saanud elavaks, ta 
oli kadunud ja on leitud.”

Piibel – Luuka 15:11–32

             Lugu Piiblist
Kadunud poeg

Veel ütles Ta: „Ühel 
inimesel oli kaks poega. 
Noorem neist ütles isale: 
Isa, anna mulle kätte 
see osa varandusest, 
mis saab minule! Ja isa 
jagas varanduse nende 
vahel. Ei möödunud 
palju päevi, kui noorem 
poeg kogus kokku kõik 
ja siirdus kaugele maale, 
ning seal ta pillas ära 
oma varanduse, elades 
kõlvatult. Kui ta kõik 
oli ära raisanud, tuli 
sinna maale kange nälg 
ja puudus hakkas talle 
kätte tulema. Ta läks 
siis ja poetas enda ühe 
kodaniku juurde tollel 
maal ja too saatis ta oma 
väljadele sigu hoidma. 
Ja ta püüdis oma kõhtu 
täita kaunadega, mida 

sead sõid, ent ükski ei 
andnud talle. Aga kui 
ta järele mõtles, ütles 
ta: Kui palju palgalisi on 
mu isal ja neil on leiba 
küllalt, mina aga suren 
siin nälga! Ma asun teele 
ning lähen oma isa juurde 
ja ütlen temale: Isa, ma 
olen pattu teinud taeva 
vastu ja sinu ees ega ole 
enam väärt, et mind su 
pojaks hüütaks, pea mind 
kui ühte oma palgalist! 
Ja ta läks teele ning tuli 
oma isa juurde. Aga kui ta 
alles kaugel oli, nägi teda 
tema isa ja tal hakkas 
hale. Ta jooksis, võttis 
tal kaela ümbert kinni ja 
andis talle suud. Aga poeg 
ütles temale: Isa, ma olen 
pattu teinud taeva vastu 
ja sinu ees ega ole enam 
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Синто

taoism
ateism

budism islam
sikhism

hinduism

judaism
agnostitsism

kristlus

   Palju usundeid – 
kas kõigil on sama Jumal?

Viimastel aastatel on kristluses üha enam kuulda 
väidet, et kõik usundid viivad sama Jumalani, ainult 
erinevaid teid pidi.

See on täielikus vastuolus Piibli põhisõnumiga, 
Jeesuse Kristuse sõnadega: „Mina olen tee ja tõde 
ja elu, ükski ei saa Isa juurde muidu kui läbi Minu“ 
(Johannese 14:6). Seda tõesõnumit püütakse 
tänapäeval eitada.

Näiteks toob Koraani ja Piibli võrdlus selgelt välja, et 
islami Allah ei saa olla Piibli Jumal:

KO
R

A
A

N Uskuge Allahisse ja tema sõnumitoojatesse ja 
ärge kõnelge kolmest … Allah on üks, kiitus olgu 
talle!                Koraan – 4. suura (peatükk)

PI
IB

EL

Nõnda on Jumal maailma armastanud, et Ta 
oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, 
kes Temasse usub, ei hukkuks, vaid tal oleks 
igavene elu.                        Piibel – Johannese 3:16

KO
R

A
A

N Nad ütlesid: „Meie tapsime Messia, Jeesuse Maarja 
poja, Allahi sõnumitooja“ – ent nad ei tapnud ega 
löönud risti teda, vaid ühe teise, kes paistis neile 
tema sarnasena.                Koraan – 4. suura

PI
IB

EL

Sõna ristist on rumalus nendele, kes hukka 
lähevad, aga meile, kes päästetakse, on see 
Jumala vägi... Meie aga kuulutame ristilöödud 
Kristust, kes on juutidele pahanduseks ja 
paganatele rumalus.                   Piibel – 1. Korintose 1:18,23

Koraan kinnitab, et Allahil pole poega, eitab Jumala 
kolmainsust ja Jeesuse Kristuse surma ristil.

Piibli Jumal on elav Jumal. Armastusest minu ja sinu 
vastu andis Ta oma Poja meie pattude eest surma. 
Seega on võimatu, et „Allah” on ühtlasi Piibli Jumal 
ja Jeesuse Kristuse isa.

Piibellik kristlus erineb kõigist teistest usunditest
Mitmetes maailma usundites püüab inimene leida tee 
Jumalani omaenda pingutuste kaudu.

Aga Piibli Jumal on püha Jumal, kes oma Pojas 
Jeesuses Kristuses tuli Ise alla meie juurde selleks, 
et igaüks, kes Temasse usub ja Talle oma patud 
tunnistab, saaks päästetud.

„Kes aga tegusid ei tee, vaid usub Temasse, kes 
mõistab õigeks jumalakartmatu, sellele arvestatakse 
tema usk õigsuseks.”     Piibel – Rooma 4:5
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  Vaade  
tulevikku

Piibel annab meile usaldusväärset 
teavet tuleviku kohta.

Meid ümbritseb tänapäeval rahutus 
ja mure: surm, ebamoraalsus, 
vägivald, näljahädad, sõjad, 
loodusõnnetused, majanduskriisid, 
tragöödiad, terrorism...

Ent Jeesus Kristus tuleb varsti tagasi!

Jumal kinnitab meile Piiblis, et niisugused sündmused 
leiavad aset pisut aega enne Jeesuse taastulekut. Piibli 
lugeja teab ka, kuidas see jätkub:

Jumal mõistab kohut maailma üle, mis on Temast ära 
pöördunud ja pattudesse uppunud. „Ta on seadnud 
päeva, mil Ta tahab kohut mõista maailma üle 
õigluses Mehe läbi, kelle Ta selleks on määranud...” 
(Apostlite teod 17:31).

See toimub Tema Poja Jeesuse Kristuse läbi, kes 
tuleb peagi taevast tagasi kohut mõistma. Tema, 
kes oli põlatud ja risti löödud, tuleb tagasi kui Võitja, 
meelevallaga mõista kõrgeimat kohut: Tema on Jumala 
poolt seatud elavate ja surnute Kohtumõistja  
(Apostlite teod 10:42).

Kohtu tulek on kindel – aga sul on veel lootust!

Piibel on palju sajandeid varem üksikasjalikult ette 
kuulutanud nii Jeesuse Kristuse sündi kui ka surma ja 
ülestõusmist. Kuna Jeesus on andnud sinu eest oma elu, 
pakub Jumal sulle ka täna veel armu ja andestust.

Jumal ütleb: Tule täna, sest homme võib olla liiga  
hilja:

Ennäe, nüüd on hästi soodus aeg!  
        Ennäe, nüüd on päästepäev!         Piibel – 2. Korintose 6:2

Kui seda kuulda võtad, siis ei mõisteta sind jumalikus 
kohtus hukka, vaid sa saad igavese pääste osaliseks. 
Tule siis Tema ette ja tunnista oma patud!

Kõigeväeline Jumal kuulutab sündmusi ette 
eksimatult; ükski inimene ei suudaks seda teha. 
Sajad prohveteeringud Piiblis on täielikult täitunud. 
Leiame siit sajandeid varem antud ettekuulutusi 
impeeriumite kohta, Jeesuse Kristuse sünni kohta, 
Jeruusalemma hävitamise kohta aastal 70 pKr, 
juutide laialipillutamise kohta üle maailma jms.

Kõik see tõestab ainulaadsel viisil,  
et Piibel on Jumala Sõna.

Näiteks ütleb Piibel 5. Moosese raamatus 28:64,65 
juutide (Iisraeli rahva) kohta: „Ja Jehoova pillutab 
sind kõigi rahvaste sekka, ühest maa äärest 
teise… ja nende rahvaste hulgas ei ole sul rahu, su 
jalatallal ei ole puhkepaika.”

>> Otsusta ise, kas see pole täielikult tõeks saanud!
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Elu on liiga lühike

– ta jookseb kiiresti nagu film.

Sa pead juba täna end ette valmistama, et ühel päeval kohtuda Jumalaga!

     Kas tahad lasta päevadel mööduda, ilma et sa Jumala juurde pöörduksid?

  Kui sa seda edasi lükkad, on ühel päeval liiga hilja!
liiga noor liiga muretu

liiga enesekindel liiga õnnelik
liga hõivatud liiga  

     murelik

liiga vana liiga hilja

Seetõttu:

   Andke endid 

lepitada Jumalaga!

                                              Piibel – 2. Korintose 5:20
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Huvitavaid märkusi 
          Piibli kohta

„Ma olen 40 aastat Pühakirja üksikasjalikult 
uurinud ja täna on mu usk tugevam kui 40 aastat 
tagasi. Kõik tõotused on õiged ja usaldusväärsed.”

Hiina misjonär Hudson Taylor (1832–1905)

„Ma olen Pühakirja lugenud regulaarselt ja 
tähelepanelikult ning ma leian, et selle vana 
raamatu keel on suursugusem ja kaunim kui ühelgi 
teisel raamatul, mis kunagi või kusagil  
on kirjutatud.”

Sir William Jones (1746–1794), üks maailma andekamaid  
lingviste (28 keelt) ja Idamaade ekspert

„Kui vaesed, kui haletsusväärsed on meie 
filosoofide sõnad kõigi oma vasturääkivustega, 
võrreldes Piibliga. Kas on võimalik, et üks raamat, 
mis on nii lihtne ja samal ajal nii terviklik, koosneb 
vaid inimeste sõnadest?”

Jean Jacques Rousseau (1712–1778), filosoof

„Piibel on niihästi ainulaadne ajalooline ürik kui 
ka usaldusväärne ajalooallikas. See on viinud 
tuhandete arheoloogiliste leidudeni ja tekitanud 
ulatusliku kirjanduse vanade kultuuride kohta. 
Piibel on alati näidanud end tõesena, seda on 
kinnitanud nii pisiasjade kui ka suursündmuste 
kirjeldused.“

Arheoloogid Dave Balsinger, Charles E. Seller

„Piiblist leiame suuri tõdesid, mida inimmõistus 
ei suuda haarata, näidates, kui madal ja piiratud 
on meie mõistus. Vaatamata sellele on Piibli 
peamistest ja põhilistest seisukohtadest võimalik 
aru saada kõigil.”

Äratusjutlustaja Charles H. Spurgeon (1834–1892)

Piibel on ainus teabeallikas Jumalalt, mida me 
omame inimkeeltes ja trükituna. Seepärast ongi 
Piibel ainulaadne ja täiesti usaldusväärne kõiges, 
mida ta kinnitab. Piiblit ei suuda parandada ei teadus, 
filosoofia ega ideoloogia. Vastupidi, Piibel suudab 
parandada ja puhastada meie mõttesüsteemid.”

Prof. dr. Werner Gitt, endine PTB infotehnoloogia 
osakonna juhataja Braunschweigis

Lihtne on süüdistada Piiblit ebakorrektsuses, 
hoopis teine asi on seda ka tegelikult tõestada.
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Tõlkimine algtekstist

Piibli tõlkimine on raske töö.

Nii heebreakeelse Vana Testamendi kui ka kreekakeelse 
Uue Testamendi kirjutamisel on kasutatud vaid suurtähti. 
Puuduvad sõnavahed ja kirjavahemärgid. Seega on väga 
raske aru saada, kust algavad uued laused.

Heebreakeelses kirjapildis puudusid ka täishäälikud, olid 
ainult kaashäälikud.

Täishäälikud tuli endal juurde mõelda. 1. Moosese 1:1 
näeks meie jaoks välja sellisena:

LGSSLJMLTVJM

Kas suudaksime selles ära tunda lause: „Alguses lõi Jumal 
taeva ja maa.”? Seega võime olla keeleteadlastele väga 
tänulikud, et nad need vanad käsikirjad on läbi uurinud ja 
tõlkinud.

Reformaator Martin Lutheri suur teene on, 
et ta umbes 500 aastat tagasi tõlkis Piibli 

saksa keelde. Sellega andis ta tõuke, 
et Piiblit hakati tõlkima ka muudesse 

keeltesse.

Tänapäeval on olemas juba 
väga palju Piibli tõlkeid. Nende 
vahel on erinevus olenevalt 
sellest, kui täpselt on suudetud algteksti edasi anda. 
Kahjuks on mõned kaasaegsed Piibli tõlkijad sisse toonud 
liberaalseid „uuendusi“, tõlkides näiteks sõna „patt” lihtsalt 
kui „viga”, lahjendades nõnda Jumala sõna väljendi tõsidust.

Nüüdseks on Piibel kas terviklikult või osaliselt saadaval 
enam kui 2900 keeles. Umbes 97 protsendil maailma 
elanikest on võimalus lugeda Jumala sõna.

Ent töötamas on veel tõlkijaid, kes tõlgivad Piiblit 
kohalikesse keeltesse maailma kõige eraldatumates 
piirkondades. See on tihti väga vaevaline töö, sest esmalt 
peavad nad looma kirjakeele.

Piibel on saanud kõige tuntumaks ja levinumaks 
raamatuks maailmakirjanduses.

Aastaks 1800   oli Piibli osasid tõlgitud 75 keelde.
Aastaks 1900  juba 567 keelde,
aastaks 1953  juba 1167 keelde,
aastaks 1978  juba 1660 keelde.
Aastaks 2017  juba peaaegu 3000 keelde!
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Raamat kõigile inimestele

>kirjutatud 40 inimese poolt
>tõlgitud sadade inimeste poolt,
>trükitud tuhandete inimeste poolt,
>loetud miljonite inimeste poolt.

Mitte ükski teine raamat peale Piibli ei ole levinud 
nii paljudesse keeltesse ja kultuuridesse. See on 
maailma enim loetud raamat.

Järgnevail kolmel leheküljel on välja toodud 
piiblisalm Johannese 3:16 eri keeltes.

Nõnda on Jumal maailma armastanud, 
    et Ta oma ainusündinud Poja  
on andnud, et ükski, kes Temasse usub,  
  ei hukkuks, vaid tal oleks igavene elu.

Seda salmi kutsutakse „Piibli südameks” või 
„kuldsalmiks“ ja see võtab kokku Jumala hea 
sõnumi meile, inimestele:

> Jumal armastab sind nii, et Ta andis oma 
Poja sinu eest.

> Usu kaudu Temasse saad sa päästetud.

bengali keel  India

inglise keel   Suurbritannia

ungari keel  Ungari

birma keel  Myanmar

heebrea keel  Iisrael

türgi keel  Türgi
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jaapani keel  Jaapan

poola keel  Poola

portugali keel  Portugal

vene keel  Venemaa

telugu keel  India

amhara keel Etioopia

prantsuse keel  Prantsusmaa

araabia keel   Egiptus ja Lähis-Ida

kreeka keel  Kreeka

            

hiina keel Hiina
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Piiblit saab lugeda  
               mitut moodi
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t Väikseim trükitud Piibel
                                                       > terviklik Piibel
Teadaolevalt on väikseim trükitud Piibel vaid 
pisut suurem kui 2-eurone münt. See Piibel 
on 2,8 cm pikkune; 3,4 cm laiune ja 1cm 
paksune. Selles on 1514 lehekülge. Luubi 
abil on kogu see Piibel väga hästi loetav.

Väikseim Piibel üleüldse
         > digitaalsel mikrokiibil 

2008. aastal õnnestus Iisraeli teadlastel Haifa 
Tehnikainstituudist paigutada Vana Testamendi tekst kõigest 
poolele ruutmillimeetrile. Enam kui 300 000 sõna sisaldav 
heebreakeelne Vana Testament salvestati suhkrutera 
suurusele silikoonist laastule. Sellise üliväikse andmekandja 
ehitus sai võimalikuks vaid tänu nanotehnoloogiale. Teksti 
lugemiseks on vaja andmed teisendada ja teksti  suurendada 
10 000 korda.

Kas saab veel väiksemalt?
                                 > DNA
Looja Jumal on pannud igasse meie keharakku imelise 
andmekandja, mille mälu maht ületab suurelt kõik senituntu. 
See on kahe miljondiku millimeetrise diameetriga DNAahel, mis 
sisaldab lugematul hulgal teavet inimese geneetilise materjali 
kohta.

Kui meil oleks suhkrutera suurune DNA aines kõigi vastavate 
kirjutamis- ja lugemisvõimalustega, saaksime sellel „salvestada” 
umbes miljard terviklikku Piiblit.

Teadlased usuvad, et DNA tohutu suured mälumahud on 
kättesaadavad juba mõne aasta pärast.

Saab lugeda kui vana aja  
kirjandusteost, et rahuldada oma uudishimu. 

Saab lugeda kui  
ajalooraamatut, et õppida tundma möödunud 
aegu.

Saab lugeda   
üksnes mõistuslikult ning kirjapandut 
kriitilisest analüüsida ja hinnata.

Kuid sa saad Piiblit lugeda  
ka usus ning võtta seda kui Jumalalt just praegu 
sulle suunatud sõnumit.

 Kui sa loed Piiblit Jumala sõnumina, siis kõneleb 
su südamega Jumala armastus, mida sa näed 
Jeesuses Kristuses. Su südametunnistus asetub 
jumalikku valgusesse, mida Jeesus oma sõnades 
ja tegudes näitas.
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Ja oh rõõmu! Ta ei jäänud surnuks, Ta tõusis hauast, 
Ta elab! Ta on nüüd taevas. Ta näeb meid kõiki, Ta 
tunneb sind isiklikult. Ta halastab meie peale ikka 
veel. Ta on ikka veel valmis sulle andeks andma kõik 
sinu süüteod, kui sa oma pattu kahetsed ja Temale 
üles tunnistad, nagu tegi eelpool nimetatud naine.

Ta tahab sulle öelda: „Jah, Ma saan sulle nüüd kõik 
su patud andeks anda, sest Ma kandsin sinu eest 
ristil karistuse.”

Parim sõber!

Ta pidas kõiki lapsi kalliks. Ta võttis 
lapsukesi Enda juurde, kaisutas ja õnnistas 
neid.

Tal oli suur võim. Kui torm tõstis lained 
kõrgeks ja paat, milles nad olid, oli 
uppumisohus, siis sõitles Ta tuult ja järv jäi 
täiesti vaikseks.

Ta tegi haiged terveks ja tundis kaasa kõigile 
inimestele, nii vaestele kui rikastele.

Ta nägi inimsüdametes pattu, kõikide hädade 
algpõhjust. Üks halva kuulsusega naine ei kartnud 
Tema juurde tulla. Nuttes oma patuse elu pärast, 
põlvitas ta Tema jalgade juurde ja Tema andis talle 
kõik ta patud andeks.

Ühel päeval võeti Ta kinni. Tal oli aeg minna. Ta oli liiga 
hea ja liiga puhas, et sobida nende patusesse maailma. 
Seetõttu tundus neile paremana Temast lahti saada.

Ta naelutati ristile ja Ta pidi seal surema.

Aga Ta teadis seda juba ette! Tema, Jumala Poeg, 
pidi tulema taevast maa peale, et siin surra ja 
sellega meid kõiki, surelikke, päästa igavesest 
surmast.

Ja nüüd algab uus lugu, Sinu uue, muudetud elu 
lugu. See on hoopis erinev sinu senisest elust. 
Jeesus saab su parimaks sõbraks. Sa saad Temaga 
kõike arutada (seda kutsutakse „palvetamiseks”) 
ja hakkad lugema Piiblit, et Teda paremini tundma 
õppida.

Piibel saab sulle huvitavaks raamatuks. Sa tahad 
kindlasti iga päev lugeda midagi oma Issandast 
Jeesusest.

Ta tahab 
lihtsalt 
olla su 
parim 
sõber!
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Suurpuhastus

Milline küll ta magamistoa sein välja nägi! 
Seal rippus viletsaid riidehilpe, rämpsfotosid ja 
-plakateid. Ühel päeval tuli talle külla ta kunstnikust 
onu. Onu oli kurb kõige pärast, mis ta silma riivas, 
aga ei öelnud midagi.

Mõni päev hiljem sai ta onult kingituseks üsna ilusa 
ja väärtusliku maali. See taies sai nüüd magamistoa 
seinal aukoha ja mõned fotod tuli seetõttu maha 
võtta.

Tundus, justkui oleks tuppa tulnud teistsugune, 
puhtam õhkkond. Seinalt hakkasid üksteise järel 
kaduma ka plakatid. Nad ei sobinud enam sinna.

Kui alustad Piibli lugemisega, võib juhtuda, et üht ja 
teist kaob ka sinu seinalt, su raamatu- või CD-riiulilt. 
Sa kustutad oma arvutist või telefonist mõned 
andmed, mängud ja lingid. Ja kes teab, äkki kaob 
midagi ka sinu pimedamatest südamesoppidest!

Niisiis, kui keegi on Kristuses, siis on ta uus loodu, 
vana on möödunud, ennäe, uus on sündinud. 
Mis ühist on valgusel pimedusega?

Piibel – 2. Korintose 5:17; 6:14

Kõige huvitavam  

    juturaamat maailmas

„Emme, ära jäta pooleli, loe edasi! See on nii põnev, 
palun loe lõpuni!” Tõepoolest, lugu on väga põnev:

Joosepi vennad vihkasid teda ja heitsid 
ta tühja kaevu. Hiljem tõmmati ta välja 
ja müüdi Egiptusesse orjaks. Seal sattus 
ta vangi, ehkki oli täiesti süütu. Ent 
seejärel sai ta Egiptuse asevalitsejaks 
ning päästis näljahädast oma pere ja 
kogu maa.

Leiame Piiblist palju huvitavaid lugusid ja imetegusid, 
mida Jumal tollal korda saatis.

Mõtle kas või Taanieli kolmele 
sõbrale, kes ei nõustunud 
kummardama kuninga poolt 
püstitatud kuldkuju ja kes 
karistuseks visati suurde tuliseks 
köetud ahju. Ent nemad tulid ahjust 
välja kahjustamatuna.

          Piibel on põnev raamat – 
                                       ka noorte jaoks!
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See laul suudab kõnetada iga inimest. Kas 
on midagi paremat kui öelda: „Issand on mu 
karjane!”?

Rasketel aegadel, ka surmaga silmitsi seistes, 
võime leida tõelist lohutust sõnadest: „Kui ma ka 
kõnniksin surmavarju orus… oled Sina minuga.”

Ja ära too ühtegi oma koju! Väldi kõike, mis ei ole 
vastavuses Jumala tahtega. Jumal soovib meid hoida 
patuste mõjude ja halbade eluviiside eest. Ta saab seda 
teha, kui me Piiblit loeme. Jumala sõna on puhas, tõene, 
elav ja igavene. See näitab sulle teed tõelisse rõõmu ja 
rahusse.

Kas oled söönud  
 karumustikaid?
                  (Atropa belladonna)

Selle taime mürk on eluohtlik. „Aga sa pead seda proovima, et 
näha, kuidas mürk toimib!”

Kui keegi nii ütleb, võib tema mõistuses kahelda. Kuid kas me 
ei käitu mõnikord just nii? Me sukeldume üha sügavamale 
meediamaailma, kus Jumala põhimõtted abielu ja perekonna 
kohta tihti lausa pahupidi pööratakse. Loeme romaane, mille 
ainestikuks on okultistlik tegevus, valed ja intriigid. Veenmaks 
ennast, et need asjad on meile halvad ja kahjulikud, tahame 
neid „ära proovida”.

Piibel ütleb, et me peaksime kõrvad „kinni toppima” ja „silmad 
sulgema”, et mitte kuulda ega näha kurja (Jesaja 33:15).

Hea nõuanne on:

>>> Ära söö karumustikaid!

Sinu sõna on mu jalale lambiks ja 
valguseks mu teerajal.  Piibel – Psalm 119:105

  Psalm 23
>> väga tuntud tekst Piiblist <<

Jehoova on mu karjane,  
mul pole millestki puudust. 
Haljale aasale paneb Ta mu lebama, 
hingamiseveele saadab Ta mind,  
Tema kosutab mu hinge.
Ta juhib mind õigsuse rööbastesse oma 
nime pärast. 
Kui ma ka kõnniksin surmavarju orus,  
ei karda ma kurja, sest Sina oled minuga: 
Su karjasekepp ja Su sau,  
need lohutavad mind.
Sa katad mu ette laua  
mu vastaste silma all,  
Sa võiad mu pead õliga,  
mu karikas on ääreni täis. 
Ainult headus ja heldus  
järgivad mind kõik mu elupäevad,
ja ma jään Jehoova kotta eluajaks.

TAAVETI LAUL
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Turul oma laua taga istus puuviljamüüjanna. Kui 
ostjaid polnud, arvas ta oma Piibli, mida ta luges 
rõõmuga, leides, et see on talle väga kasulik.

„Mis raamatut te siin kogu aeg loete?”, küsis üks 
sagedane ostja. „Piiblit, Jumala sõna.” „Noh, 
kuidas te teate, et see on Jumala sõna? Kes seda 
teile ütles?” „Jumal Ise.” „Ohoo, kas Jumal Ise rääkis 
teiega?” küsis mees pilkavalt.

Müüjanna oli hetkeks nõutu, ta ei teadnud, kuidas 
tõestada, et Piibel on Jumala sõna. Aga siis ta 
osutas teavas  säravale päikesele ja küsis: „Kas 
te saate tõestada, et see on päike?” Ostja kostis: 
„Tõestada? See on väga lihtne. Ta annab mulle 
valgust ja soojust.”

„Just nii ongi,” vastas müüjanna, „see on parim 
tõestus, et see raamat on Jumala sõna: ta annab 
mulle valgust ja soojendab mind seesmiselt.”

Parim tõestus

Küpsetatud Piibel
Jan Hus’i võib õigusega nimetada reformaatoriks, aga ka Böömimaa 
märtriks. Oma elavate tunnistustega avas ta tuhandete inimeste 
silmad nägema Jeesuse Kristuse täielikku lunastustööd. 

Kuid evangeeliumi avalik kuulutamine ei kestnud sel maal kaua. Jan 
Hus põletati tuleriidal; samuti valati ohtralt ka teiste kristlaste verd 
ning otsiti rahva käes olevaid Piibleid, et neid hävitada.

Jehoova, mu Jumal! Sinu juures ma otsin pelgupaika, 
päästa mind kõigist mu tagakiusajaist ja kisu mind ära 
nende käest! Piibel – Psalm 7:2

Sel ajal seisis üks naine, kelle suurim 
varandus oli Jumala sõna, ahju ees ja 
küpsetas leiba. Korraga kuulis ta, et 
inkvisitsiooni ametnikud käivad majast 
majja ja arreteerivad igaühe, kelle juures 
leitakse Piibel.

Naine haaras kohe oma Piibli, mätsis selle taignasse ja 
pistis koos teiste leibadega ahju.

Viivu aja pärast otsiti ka tema maja läbi, tuhniti keldrist 
pööninguni, aga asjata.

Kui tagaotsijad olid lahkunud, olid ka leivad küpsed ja 
võeti ahjust välja. Ja ennäe imet, Piibel oli sama vähe 
kahju saanud kui kolm meest Taanieli raamatust: Sadrak, 
Meesak ja Abednego, kes heideti küdevasse ahju. Piibel 
jutustab, kuidas Jumal nad kahjustamatuna tulest välja 
tõi.  
Piibel – Taanieli 3
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Naelapea pihta

„Piibel pole minu jaoks,” ütles Peeter oma 
sõbrale, „seal on kirjas nii palju, mida ma 
ei mõista.”
Paul mõtles hetkeks. Ta teadis hästi, et 
Peeter otsib lihtsalt vabandusi. Alles 
eile oli ta naabrilt midagi varastanud. 
Seepärast ütles Paul: „Piiblis on kirjas üks 
asi, millest sa kindlasti aru saad.” „Noh, 
mis see on?” „Sa ei tohi varastada!”
See oli nagu terav nool Peetri südamesse. 
Ta mõtles eilsele päevale, hoidis suu kinni 
ja kadus.

   Kel valelik süda, ei leia hüve,  
           ja kes oma keelega keerutab, 
langeb õnnetusse.     Piibel – Õpetussõnad 17:20

Äravisatud Piibel

Kui sõdurid on koos, on nad tihti ülemeelikus tujus. 
Kahjuks väljendub see tihti sobimatus ja vääritus 
käitumises.

Nädalalõpul oli üks noorsõdur koos teistega teel koju. 
Nad istusid rongis ja noorsõdur luges kupee nurgas oma 
taskupiiblit. Äkki hüppas teine sõdur püsti ja hüüatas: 
„Teeme selle vaga vannikesega natuke nalja!” Ja ta 
krahmas noorsõduri käest Piibli ning viskas aknast välja.

Kõik toimus väga kiiresti ja Piibel lebas nüüd raudtee 
kõrval maas. Kas noorsõdur hüppas nüüd vihaselt püsti? 
Ei, ta meenutas Jeesuse sõnu: „Mina olen tasane ja 
südamelt alandlik” (Matteuse 11:29). Ta oli küll kurb, aga 
jäi vaikseks.

Mõni nädal hiljem sai seesama noormees 
paki, milles oli tema Piibel. Lisaks oli seal ka huvitav 
kiri. Piibli oli leidnud raudteetööline, kes töötas sellel 
lõigul. Kui ta Piibli avas ja lugema hakkas, rääkis Jumal 
ta südamega. Kuni selle ajani oli ta oma patusüü tõttu 
olnud rõhuva hirmu all, aga Piibli lugemise kaudu Issanda 
Jeesuse lunastustöösse uskudes leidis ta oma pattudele 
andestuse. Sõdur mõistis nüüd, miks ta pidi mõneks 
nädalaks oma Piiblist loobuma. Jumalal on imelised 
viisid, kuidas inimeste südamesse jõuda. Ja Jumala suur 
vaenlane kurat sai taas kaotuse osaliseks.

   Te mõtlesite küll mu vastu kurja, aga 
Jumal pööras selle heaks… Piibel – 1. Moosese 50:20
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Palju kümnendeid tagasi oli ühes väikeses 
linnakeses majapidamistarvete oksjon. Müüdava 
hulgas oli ka üks suur vana Piibel; kuid keegi 
polnud sellest huvitatud. Lõpuks tegi üks kaupmees 
pakkumise ja sai Piibli vaid mõne penni eest endale.

See praktiliselt mõtlev 
kaupmees tahtis kasutada 
Piibli lehti, et pakkida 
nendesse kaupu, mida 

ta müüs. Ta ei mõelnud, kui suure väärtusega need 
lehed tegelikult on. Jumal on öelnud: „Mu sõna ei 
tule Mu juurde tagasi tühjalt” (Jesaja 55:11).

Selles linnas elas mees, keda piinas mõte, et ta 
on süüdi ühe inimese surmas. Ta ei leidnud rahu 
päeval ega ööl. Sõna „mõrtsukas” seisis hõõguvate 
tähtedega pidevalt ta silme ees. Ühel päeval saatis 
ta oma poja sinna poodi midagi ostma. Poeg naases 
soovitud kaubaga, mis oli pakitud selle vana Piibli 
lehe sisse. Ja äkki olid mehe silme ees sõnad 
Heebrea kirjast 3:22: „Ilma verd valamata ei ole 
andeksandmist.”

Rebitud Piibel

Esialgu jäid need sõnad talle arusaamatuks. Ent ta 
süda janunes andestuse järele. Ta pidi iga hinna 
eest rohkem teada saama! Ta saatis oma poja taas 
kaupmehe juurde, kes oli nüüd lehtede rebimisega 
jõudnud Johannese esimese kirjani. Kui see mees, 
keda piinas ta süü, luges seda lehte, langes tema 
hingelt kogu koorem. Ta luges: „Jeesuse Kristuse, 
Tema Poja veri puhastab meid kõigest patust.“ 
Ja: „Kui me oma patud üles tunnistame, on Tema 
ustav ja õige, nii et Ta annab meile patud andeks 
ja puhastab meid kõigest ülekohtust“  
(1. Johannese 1:7,9).

Need sõnad tõid mehe pimedasse hinge valguse. 
Ta koges, et Issanda Jeesuse Kristuse veri, mis 
voolas ristil, suudab ära pesta kogu ta patu. Igaüks, 
kes tunnistab Jumalale oma süü, leiab seeläbi oma 
südamele ja südametunnistusele tõelise rahu.

Jumala sõna on toonud õnnistuse miljonitele 
inimestele. Väga tihti on selleks olnud ainult üksik 
rida või lehekülg Piiblist. Jumala sõna on „elav ja 
vägev...ning tungib läbi“ (Heebrea 4:12). Nii on Jumal 
„üles äratanud” paljud kõvad või lootusetud 
südamed.

Isegi rebitud Piibel saab juhtida inimesed tõelise 
rõõmu juurde.
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Jumala sõna on tõde

Jumala sõna on tõde, mis tungib sügavale inimese 
südametunnistusse ega jäta teda rahule.

Seepärast püüavad mõned Piiblist lahti saada, nii nagu 
too hulgus, kes lõi peegli katki, et mitte näha, kui 
kasimatu ja must ta on.

Jumala sõna jääb igaveseks

Jumal valvab oma sõna üle; seepärast ei pea meie 
Piiblit kaitsma.

Kui laduda üksteise 
otsa kõik raamatud, 
mis Piibli vastu on 
kirjutatud, saame 
virna, mis on kõrgem 
kui Giza püramiidid. 
Seejärel asetame Piibli 
selle virna kõrvale. 
Piibel jääb hävimatuks. 
Ta on võitja ja püsib 
kauem kui kõik tema 
vaenlased.

    Aga Issanda  
            sõna püsib igavesti.   
                                                                       Piibel – 1. Peetruse 1:25

      Igavesti, Jehoova,  
jääb püsima Sinu sõna taevas
                                                                        Piibel – Psalm 119:89

     Sinu sõna sisu on tõde  
         ja kõik Su kohtuseadused  
                    on õiged ja  
              püsivad igavesti. 
                                                                 Piibel – Psalm 119:160
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Piibel on nagu...

LeibLeib
See on leib, mis taevast alla tuleb, et 
inimene seda sööks ega sureks. 
    Johannese 6:50

TuliTuli
Eks Mu sõna ole nagu tuli, ütleb  
Jehoova.                          Jeremija 23:29

ValgusValgus
Sinu sõna on mu jalale lambiks ja 
valguseks mu teerajal.    Psalm 119:105

PiimPiim
Himustage otsekui vastsündinud 
lapsed puhast vaimulikku piima, 
et te selle läbi võiksite kasvada 
päästesse!   1. Peetruse 2:2

MesiMesi
Jehoova seadused … on magusamad kui 
mesi, kui kärjemesi.    Psalm 19:10,11

KuldKuld
… nad on ihaldatavamad kui kuld, kui 
palju selget kulda.  
                                                                 Psalm 19:11

HõbeHõbe
Issanda kõned on puhtad kõned, need 
on hõbe, mis savist ahjus sulatatud ja 
seitsmekordselt puhastatud.   Psalm 12:7

PeegelPeegel
Jumala sõna… on südame meelsuse ja mõtete 
hindaja. Temale ei ole ükski loodu nähtamatu.  
                                                   Heebrea 4:12,13

Haamer Haamer 
Eks Mu sõna ole... nagu vasar, mis 
purustab kalju?    Jeremija 23:29

MõõkMõõk
Võtke... vaimumõõk, mis on Jumala sõna.  
     Efesose 6:17, Heebrea 4:12 

SeemeSeeme
Te olete uuesti sünnitatud mitte kaduvast, 
vaid kadumatust seemnest, Jumala elava 
ning igavesti püsiva sõna läbi.    
                                                                1. Peetruse 1:23

Mesi
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Kuidas Piiblit lugeda
Loe Piiblit, et leida otseühendus Jumalaga. Alustada võiks 
näiteks Luuka evangeeliumist Uues Testamendis, mis 
jutustab Jeesuse Kristuse elust. Uus Testament on ka võti, 
Vana Testamendi mõistmiseks.

Kui tahad Piibli lugemisest rõõmu tunda 
ja kasu saada, aitavad sind järgmised 7 
sammu:

1. Loe head tõlget
> Kasuta Piiblit, mis on hästi mõistetav ja lähedane algtekstile.

(Kahjuks on olemas ka väljaandeid, kus leidub kõrvalekaldumisi Piibli õigest 
sõnumist)

2. Varu aega
> Leia iga päev veerand tundi „vaikseks ajaks”, et kohtuda 

Jumalaga.
Päevas on 96 veerandtundi, anna üks neist Jumalale, Ta tahab sinuga 
kõnelda.

3. Sa vajad vaikust
> Loe Piiblit vaikses paigas.

On ka võimalus lugeda Piiblit internetis või laadida alla Piibli äpp. Ent 
raamatu vormis Piiblit lugedes oled sa vähem häiritud ja saad paremini 
keskenduda.

4. Palveta Jumala poole
> Palu Jumalalt arusaamist sellest, mida sa loed.

Keegi ei oska Piiblit paremini selgitada kui Tema, kes selle on kirjutanud.

> Küsi Jumalalt: „Mida Sa tahad mulle öelda? Kuidas ma saan seda 
rakendada tegelikus elus?”
Üksnes Tema näeb su südamesse ja teab kõiki su olukordi ja raskusi.

> Täna Jumalat Tema üliväärtusliku sõna eest.
Piibli lugemine on õnnistus ja sa saad sellest suurt kasu. Vaata Psalm 119:162

5. Mõtiskle selle üle
> Mõtle sellele, mida sa just lugesid.

On vähe kasu, kui sa loed Piiblit vaid pealiskaudselt. Vaata Psalm 119:15,27,48

> Jooni alla tähtsad kohad ja märgi ära paralleelkohad,
nii leiad sa need pärast kiiremini üles ja mäletad neid paremini.

6. Õpi pähe
> Õpi pähe salmid, mis on saanud sulle oluliseks.

Siis on nad alati su mälus saadaval ja on sulle suureks abiks paljudes 
eluolukordades. Vaata Psalm 119:11 ja Kolossa 3:16.

7. Rakenda see ellu
> Tee, mida Jumal Piiblis ütleb ja näitab!

Jumalale kuuletumine teeb su õnnelikuks ja süvendab su suhet 
Temaga. Vaata Jaakobuse 1:22

     Õndsad on need, kes Jumala sõna 
kuulevad ja seda järgivad.  Piibel – Luuka 11:28
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Jumal ootab su otsust
Sa oled saanud palju vihjeid ja teavet Piibli kui Jumala 
„kirja” kohta sinule. Palun anna Jumalale nüüd ka 
vastus! Ära lükka otsustamist edasi! Sa tead, kui oluline 
on Jumalale kuuletumine. Võib-olla ei tule sul teist 
võimalust.

Jumal tahab tulla sinu juurde helduses ja armus, mitte 
kui kohtumõistja. Ta kutsub sind, kadunud last, koju 
tagasi pöörduma. Aga kui jääd ükskõikseks ja keeldud 
Jumala sõnumit vastu võtmast, viib see sind igavesse 
eraldatusse Jumalast. See koht on põrgu.

Aga Jumal teeb sulle oma Poja Jeesuse Kristuse 
kaudu imelise pakkumise:

Palveta Jumala poole lihtsate ja ausate sõnadega 
ning pane maha kõik oma patud. Kui sa oma 
patud tunnistad, annab Ta sulle rõõmuga andeks. 
Tunnista Talle, et oled elanud ilma Temata ja oled 
patustanud Tema vastu. –  Kui sa teed seda siiralt, 
saad ka kahtlusteta uskuda, et Jeesus Kristus on 
oma ristisurma läbi maksnud ka sinu süü eest.

Kui võtad selle suure otsuse usus vastu, avaneb 
sulle tee taevasse, kus ootab igavene õnnelik 
osadus Jumalaga. See ongi su elu mõte ja 
eesmärk.

Jumal on sinust väga huvitatud. Seepärast Ta ka 
räägib sinuga oma kirja, Piibli kaudu. Ta tahab, et sa 
saaksid päästetud ja omandaksid tõelise rahu. Ta 
armastab sind tõesti siiralt ja hoolib sinust.

Palun loe Piiblit ilma eelarvamusteta ja avatud 
südamega. Vasta Jumalale! Täna Teda palves, et 
Tema head sõnad on tulnud su juurde ja sa oled 
võinud need vastu võtta. See on Jumalale suurimaks 
rõõmuks!

      Taevas on ühest kahetsevast  
           patusest rohkem rõõmu kui  
üheksakümne üheksast õigest,  
                   kes patukahetsust ei vaja
                                                        Piibel – Luuka 15:7



66 67

 
GBV Dillenburg GmbH
Eiershäuser Straße 54

35713 Eschenburg
GERMANY

www.gbv-dillenburg.de
www.gbv-online.org

Sinule oleks suureks rõõmuks, kui saaksid koos 
psalmistiga Jumalale öelda:

Oma patu ma andsin Sulle teada ja oma 
pahategu ma ei katnud kinni; ma ütlesin: „Ma 
tunnistan Issandale oma üleastumised.” Siis 
andsid Sina mu patu süüteo andeks 

Piibel – Psalm 32:5

Nüüd maksavad ka sinu kohta Jumala igavesti 
kehtivad tõotused:

Ma annan neile igavese elu  
ja nad ei hukku iialgi ning keegi  
ei kisu neid Minu käest.
                                                                                 Piibel – Johannese 10:28

        Ja ennäe,  
Mina olen iga päev teie juures 
      maailmaajastu otsani. 
                                                   Piibel – Matteuse 28:20

Siin on leitav  
„Kiri sinule”  

ja palju muud kirjandust 
paljudes keeltes:
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