
Alguses oli Sõna ja Sõna oli Jumala 

juures ja Sõna oli Jumal. Seesama oli 
alguses Jumala juures. Kõik on tekkinud 
tema läbi ja ilma temata ei ole tekkinud 
midagi, mis on tekkinud. Temas oli elu, ja 
elu oli inimeste valgus, ja valgus paistab 
pimeduses, ja pimedus ei ole seda võtnud 
omaks. Oli mees, Jumala läkitatud; kelle 
nimi oli Johannes. See tuli tunnistuseks, 
tunnistama valgusest, et kõik hakkaksid 
tema kaudu uskuma. Tema ise ei olnud 
valgus, vaid ta tuli tunnistama valgusest. 
Tõeline valgus, mis valgustab igat inimest, 
oli maailma tulemas. Ta oli maailmas, ja 
maailm on tekkinud tema läbi, ja maailm 
ei tundnud teda ära. Ta tuli sellesse, mis 
tema oma, ja tema omad ei võtnud teda 
vastu. Aga kõigile, kes teda vastu võtsid, 
andis ta meelevalla saada Jumala lasteks, 
neile, kes usuvad tema nimesse, kes ei ole 
sündinud verest, ei liha tahtest, ei mehe 
tahtest, vaid Jumalast. Ja Sõna sai lihaks 
(Jumal sain inimeseks) ja elas meie keskel, 
ja me nägime tema kirkust nagu Isast 
Ainusündinu kirkust, täis armu ja tõde. 
Johannes tunnistas temast ja hüüdis 
valjusti: "Tema ongi see, kelle kohta mina 
ütlesin: See, kes tuleb pärast mind, on 
olnud enne mind, sest tema oli enne kui 
mina." Sest tema täiusest me kõik oleme 
saanud, ja armu armu peale. Sest 
käsuõpetus on antud Moosese kaudu, arm 
ja tõde on tulnud Jeesuse Kristuse kaudu. 
(Jh 1:1-17)   

 
 
 
 

 

 
3. Tõendid sellest, et Piibel on  Jumala 
Sõna 
  
1)  Suur tõend sellest, et Piibel on Jumala 
elav sõna, on paljude inimeste muudetud 
elud.  
 
2)  Piibli täpsus! Piibel on kirjutatud 1400 a. 
jooksul. Siiski on tekstidel  hämmastav seos ja 
ühtsus. 
 
3) Täideläinud prohveteeringud on haruldase 
täpsusega kirja pandud. Prohvet Miika näiteks 
prohveteeris detajlselt Jeesuse sündmusest 
juba 700 a. enne ta sündimist.  
 
4) Arheoloogilised avastused ja tõendid! 
Piiblis nimetatud geograafilised kohad ja 
sündmused: Pidevalt leiavad arheoloogid jälle 
uusi leiutisi, mis tõestavad, et Piibli 
sündmused on tôesti aset leidnud.  
   
5) Meie enda isiklik ja elav kogemus on siiski 
suurem tõend! Jumal suhtleb meiega Piibli 
läbi. Kogeme oma südames Jumala rahu, 
lootust ja rõõmu oma vaimu läbi. 
 

Loe: (He 4:12) 

”Sest Jumala sõna on elav ja... 
………………………………………….. 

 

………………………………………….. 

Rootsi kuninglik prints Oscar Bernadotte on 
ütelnud: "Piibel kinkis mulle vabaduse ja 

valguse. Piibli sisu on kõige puhtam vesi, mis 
kustutab mu janu ja puhastab mu hinge!” 

 
 

 
 

4. Kuidas lugeda Piiblit- abiks Piibli 
lugemisel 

 
 

1) Tee endale harjumuseks lugeda 
Piiblit. See on meie usule sama tähtis 
kui hapnik kopsudele.  

 
2) Palveta enne lugemist, et Jumal Püha 

Vaimu läbi teeks sõna elavaks. 
 
3) Kriipsuta julgelt alla Piibli kirjakohti, 

mille läbi Jumal on sinu vastu eriliselt 
kõnelenud. Jumala sõna on elav ja 
räägib sinu olukordadesse isiklikult.  

  
4) Palveta, kui sa ei saa mõnest 

kirjakohast aru. Varsti ilmutab Jumal 
selle tähenduse sulle.  

 
5) Kirjuta üles kinnitavaid kirjakohti ja 

kanna neid endaga kaasas. Piiblis on 
enam kui 30 000 tõotust igaks elu 
juhuks. 

 
 

 Salmid meeldetuletuseks 
 

”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) 

 
”Sest Jumala sõna on elav ja vägev..”  

(Hebr 4:12) 
 
 
 
 
 
 


