
 

Kohila koguduse Alfa kursus 2010 

4. LOENG: MIKS JA KUIDAS LUGEDA PIIBLIT? 

 

1. Mis on Piibel? 

Et sõna „Piibel” tuleneb kreekakeelsest sõnast biblion, mis 
tähendab „raamat”, on Piibli mõistes juba olemas see miski, 

mis tõstab ta teistest raamatutest kõrgemale. 
Piibel on kristlastele mitte ainult püha raamat, vaid Jumala 
Sõna. See on tee, mis viib kohtumisele Jumalaga. See on teos, 

mille on kirja pannud Jumala poolt inspireeritud autorid. Piibel on 
kirjutatud selleks, et inimene võiks uskuda, aru saada, tunda, 

armastada ja järgida Kristust. 

Piiblit on kirjutanud üle 40 inimese ca 1500 aasta jooksul, kokku 66 raamatut 
- 39 Vana Testamendis ja 27 Uues Testamendis. Sellesse raamatukokku on 

kätketud ajalugu, elulood, poeesia, ettekuulutused, tõotused ja nende 
täitumised jpm. 

Kirjutajate hulgas on kalamehi, kuningaid, karjaseid, arste, prohveteid, 

poeete. 

Piibel on: 

 kõige populaarsem raamat. Igal aastal trükitakse ca 44 milj.eksemplari 

 enimtõlgitud teos 

 kõige mõjuvõimsam raamat. 
 kõige väärtuslikum raamat. 

Piibli autoriteet: 

 Ebaharilikud Piibli enese väited enese kohta – 2. Tim 3:16 

 Piibel ajaloolise dokumendina on usaldusväärne 
 Piibli õpetused on head ja kasulikud, nende paikapidavust saab ellu 

rakendades eksperimentaalselt kontrollida. 
 Piibli sõnumi ühtsus 

 

2. Miks on Piiblit vaja? 

Piibel annab vastuse, kuidas inimene võib päästetud saada ja lahendada 
patuprobleemi, mis eraldab teda Jumalast. 

 

3. Piibel – armastuskiri Jumalalt 

Piiblit võib võrrelda armastuskirjaga. Jumal saatis oma Poja armastusest meie 

vastu. Seepärast me võime Piiblit nimetada ka armastuskirjaks Jumalalt 
inimestele 

Piibli sõnumi mõtteks on avada, kuidas me saame taastada osaduse Jumalaga 

Jeesuse Kristuse kaudu. Piibli uurimise mõte on õppida tundma Jumalat. 
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4. Kuidas mõista Piiblit täna? 

Piibli lugemiseks on vaja nii eraldatud aega kui eraldatud paika. 

 Loe tähelepanelikult 

 Loe Piiblit regulaarselt. 
 Palu, et Jumal räägiks. 

Alati on hea esitada oma tähelepanu kontrollimiseks kolm küsimust: 

1. Mida siin on öeldud? 

2. Mida see tähendas inimesele, kes luges seda esimest korda.Tuleb arvesse 
võtta, mis on kirjutatud veidi eespool ja natuke tagapool. Kui võimalik, 
kasutada ka abimaterjale, paralleelkirjakohti. 

3. Mida see tähendab minule minu olukorras (mu pere, töö, kool, elu-olu)? 
See on kõige olulisem ja põnevam küsimus. 

19. saj kuulus jutlustaja D. L. Moody: ”Piibel ei ole antud meie teadmiste 

suurendamiseks. See on antud, et muuta meie elu.” 

Püüa loetut ellu rakendada 

Kristus on eksperimentaalne, see pole „pealtmäärimise” rohi, vaid mõeldud 

„sisse võtmiseks”. 

Jeesus ütles: „Igaüks, kes neid mu sõnu kuuleb ja nende järgi teeb, 
sarnaneb aruka mehega, kes ehitas oma maja kaljule” (Mt 7:24). 

Piibli lugemine, selle tundmine ja mõistmine on head ja vajalikud, kuid mitte 
lihtsalt, et me oleksime targemad ja haritumad, vaid et me võiksime elada 
oma elu Jumala tahtmisega kooskõlas. 

 

 


