Jumala sõna on meie usule oluline kuna see on
„vaimulik toit”. Sama tähtis kui iga päevane
söök on meie ihudele on Jumala sõna meie
vaimulikule elule
Loe: (Mt 4:4)

“Kirjutatud on: Inimene ei ela ükspäinis leivast,
vaid…

Vana Testament on täis ajalugu, laule,
õpetussõnu ja prohvetite õpetusi tuleviku
kohta. Seda lugedes õpime ka tundma
Jumalat ja lootma Tema peale.

“4Sest mis iganes enne on kirjutatud, see on
kirjutatud meile õpetuseks, et meil
kannatlikkuse ja Pühakirja julgustuse kaudu
oleks lootust.” (Ro 15:4)

2. Piibli sisu

Tunne oma Jumalat

Kristuses kasvamise kursus K-3©
Piibel – Jumala sõna
1. Miks meil on vaja Piiblit?
Piibel on ”elav” raamat ja Jumala vaim kõneleb
selle läbi. See on taevase Isa isiklik kiri meile.
Selle läbi õpime tundma Jumalat.

“Kogu Pühakiri on Jumala Vaimu poolt
sisendatud ja on kasulik õpetamiseks,
noomimiseks, parandamiseks, kasvatamiseks
õiguses, et Jumala inimene oleks täiesti
varustatud ja valmis igale heale teole”.
(2Ti 3:16-17)
Piibli tsentraalne isik on Jeesus – Jumala poeg.
Vanas Testamendis prohveteeriti Jeesusest ja
Uues Testamendis loeme tema elust ja
tegudest maa peal. Kuna Jeesus, Jumala poeg,
on ainus tee Jumala juurde.

”Aga need on kirjutatud, et te usuksite, et
Jeesus on Kristus, Jumala Poeg, ja et teil
uskudes oleks elu tema nime sees.”
(Jh 20:31)

Piibel ei koosne ainult ühest raamatust, vaid
mitmest kirjast ja see on koostatud 1400 a.
jooksul. Üle 40 kirjaniku on Jumala Vaimu
juhtimisel selle kirjutanud.

”Sest inimese tahtel ei ole iialgi ühtki prohveti
kuulutust esile toodud, vaid Pühast Vaimust
kantuina on inimesed rääkinud, saades sõnumi
Jumala käest. ” (2 Pe 1:21)
Kui loed ja uurid Piiblit, märkad varsti, et Piibel
on kõige olulisem raamat kuna selles peitub elu.
See saab hinnaliseks ja ”maitsvaks”.

” Issanda seadused on tõde, need on kõik
õiged; need on ihaldatavamad kui kuld ja kui
palju selget kulda, ja need on magusamad kui
mesi ja kui kärjemesi.” (L 19:10-11)

Jumal suhtles Vanas seaduses kuningate
ja prohvetite kaudu. Aga uues seaduses
suhtleb Jumal igaühega, kes usub Tema
pojasse. Jumala igatsus on suhelda sinuga
Püha Vaimu läbi.
Uus Seadus

Uus Testament koosneb 27-st raamatust.
Evangeelium tähendab “rõõmusõnum” ehk
”head uudised”. See on hea uudis sellest,
et Jumal tuli meie keskele läbi Jeesuse. Ta
võttis inimeste süü ja patud enda peale
ning tõusis kolmandal päeval võidukalt
surnuist üles. Peale evangeeliumeid,
koosneb Uus Testament kirjadest usklikele
ja Ilmutuse raamatust.
Loe: (Jh 1:45)

Vana Seadus
Vana Testament koosneb 39-st raamatust:
esimesest Moosese raamatust kuni Malakia
raamatuni. Vana Testament kirjeldab Jumala
suhet oma rahvaga. Iisraeli rahvas sai
väljavalitud rahvaks Aabrahami usu tõttu. Meie
oleme Jumala rahvas, usu kaudu Jeesusesse
Kristusesse.

Kellest Mooses on kirjutanud…

…………………………………………..
…………………………………………..

