
KUIDAS SINA OMA PIIBLIT LOED? 
 
Suurenda pildi lk 6-8 ning värvi ära. 

Vaatame mõnda tüüpilist piiblilugejat.  
Võib-olla tunned mõnes neist ennast ära? 
1) TEADLANE – inimene, kes loeb Piiblit nagu teadlane.  
Kui teadlane läheb aeda, pole ta eriti huvitatud lille lõhnast ega ilust. Teadlase eesmärk 
on saada teada lille nimi, liik, kroonlehtede arv, kasvutingimused jne. Et rohkem teada 
saada, on ta valmis lille isegi tükkideks lammutama! 
Mõni inimene loeb Piiblit nagu teadlane. Tema eesmärgiks on saada rohkem teadmisi 
selleks, et teise inimesega vaielda või midagi sellega ära tõestada. Sellel inimesel 
puudub tahe Jumala Sõnale kuuletuda ja selle järgi elada. Tal on “peas” teadmised 
Jumala Sõnast, kuid ta pole kunagi “südames” isiklikult kohtunud Jeesusega. 
2) LIBLIKAS – inimene, kes loeb Piiblit nagu liblikas. 
Liblikaid meelitab lillede juurde enamjaolt nende imeilus värv. Ta lendleb kiirelt ühelt 
lillelt teisele. 
Mõned inimesed loevad Piiblit nagu liblikad. Nad hüppavad ühelt peatükilt teisele 
lugedes ainult seda, mis neile meeldib ja mida nad näha tahavad. Ühel päeval loevad 
nad Ps 23, järgmisel Mt 5, või Js 40 jne. Neil on oma lemmiksalmid, mida nad ikka 
uuesti ja uuesti loevad, kuid neile ei meeldi lugeda Jumala Sõna järjest, et õppida sealt 
kõike, mida Jumal neile oma Sõna kaudu õpetada tahab. 
3) MESILANE – inimene, kes loeb Jumala Sõna nagu mesilane. 
Mesilane meenutab meile kristlast, kes on näljane Jumala Sõna järele. Piibel on tema 
vaimulik toit. Mida rohkem ta seda sööb, seda suuremaks isu kasvab. See inimene loeb 
Piiblit järjest, sooviga teada saada Jumala tahet, et sellele kuuletuda ja selle järgi elada. 
Jk 1:22: “Aga olge sõna tegijad ja mitte üksnes kuuljad”  
Selline Piibli lugemine toob rõõmu ja rahu ning paneb ka vaimulikult kasvama. 
Kuidas loed sina oma Piiblit? Kas nagu teadlane, liblikas või mesilane? Kas otsid ainult 
uusi teadmisi ja seda, mida kunagi veel kuulnud pole? Või kuulad ja loed valikuliselt ning 
selle, mis nõuab natuke rohkem mõtlemist-pingutamist, jätad kõrvale kui igava nähtuse? 
Või püüad sa lugeda ja mõista kõike ning ka teha selle järgi? 
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