Piibel igas päevas
Tekst: Karmel Uuselu
Piiblit on vaja lugeda iga päev. Võime küsida, et miks on meil vaja igapäev Piiblit
lugeda? Kuningas Taavet põhjendab seda hästi: “Sinu sõna on mu jalale
lambiks ja valguseks mu teerajal.” (Ps 119:105). Piibli lugemise puhul on
räägitud ajapuudusest ja muudest probleemidest, aga selleks on ka lahendus
olemas, nagu erinevaid rakendusi näiteks Kalender.net.
Idee teke
Selle idee peale, et lugeda igapäev Piibli kirjakohti kirikukalendri järgi äppist eesti
keeles tuli Tallinna Rootsi Mihkli koguduse õpetaja Patrik Göransson. Ta ise ütleb
selle kohta nii: ”Idee tuli tunnipalve raamatust, mis on Rootsis tehtud ja selleks on
loodud äpp. Kuna see on väga praktiline kui sõidad bussiga, rongiga või ootad kedagi,
siis mõtlesin alustada väiksemalt, mis poleks nii mahukas.”
Idee teostus
Paljudel inimestel võib olla mõtteid, kuid nende teostamine on keeruline. Eesti
Piibliseltsi peasekretär Jaan Bärenson sai sellest Patrik Göranssoni ideest teada Eesti
Kirikute Nõukogu haridustöö ümarlaual ning kääris käised ülesse ja hakkas asjaga
tegelema. Aastal 2016 tehti testversioon, milles osalesid katoliku kirik, luteri kirik ja
vennastekogudus. 2017. aastaks liitus ka baptisti kirik. Osalemisest on räägitud veel
metodistide ja õigeusu kirikute esindajatega. Tänu EKN osalisele rahalisele toetusele
sai see projekt võimalikuks. Abiks on olnud igast osalevast kirikust inimesed, kes on
kalendri materjalid kasutada andnud. Lisaks on põhitöö teinud piibliseltsi kaastööline
Aivo Prükk. Tema ülesandeks on olnud kogu töö ülesehitamine ja kasutamiskõlblikuks
tegemine. Kui Piibel.net´i puhul saad ise valida, mida soovid Piiblist lugeda, siis
Kalender.net genereerib ise kõik päeva Piibli kirjakohad üheks tervikuks, et ei ole
vajadust ükshaaval Piibli kirjakohtade lühendeid trükkida. Praeguseks on Piibel.netil
üle 4000 kasutaja, Kalender.netil umbes 500 kasutajat.
Kalender.net on äratanud ka rahvusvahelist tähelepanu
Jaan Bärenson ütleb: “ Kalender.net projekti oli võimalik tutvustada 2017. aasta
kevadel Ühinenud Piibliseltside Publishing Conventionil Berliinis. Saksa Piibliseltsi ja
reformatsiooni ürituste organiseerijad küsisid, et miks nemad sellele heale ideele õigel
ajal ei tulnud. Selline platvorm oleks aidanud veelgi enam piiblilugemisele tähelepanu
juhtida ning teha seda oikumeenilises võtmes.”
Piiblilugemine iga päev on oluline
Patrik Göransson toob Piibli lugemise vajalikkuse kohta huvitava näite. Tema
leeriõpetaja ütles nii Jumalateenistuse kui Piibli lugemise ja kui palvetamise kohta: “Te
võiksite proovida nagu tavalise toiduga ja niimoodi käituda, et sööte juhuslikult paar
korda aastas, ja kui hästi te tunnete end?” Piibli lugemist peab väga oluliseks ka Jaan
Bärenson, kes ütleb: “Kirikuaasta on ülesehitatud vastavate piiblitekstide lugemisele.
Igale kristlasele on igapäevane Piibli lugemine oluline osa vaimulikust kasvamisest ja

arengust. Piiblilugemise kalendrid on abiks igapäevasele lugemisele. Kalender.net on
platvorm, kus me võime lugeda erinevate kirikute piiblilugemise kalendreid. Sellel on
ka oikumeeniline mõõde. On hea teada, mida teistes kirikutes loetakse.” Kalender.neti
hakkas kohe kasutama ka EELK piiskop Tiit Salumäe. Ta ütles: “Kui mul on aega ja
saan rahulikult istuda ja minu ees on laud, siis loen ka 1939.a. suurt Piiblit. Tegelikult
kasutan küll uut Piiblitõlget. Kui on kiire, siis kasutan Piibli lugemiseks ka telefoni või
arvutit.” Tiit Salumäe ootus on, et see rakendus läheks oluliselt paremaks. Samuti
kasutab rakendust ka Urmas Viilma, kes selle kohta ütleb: “Kalender.net äpp sisaldab
hetkel viiteid luterlaste, katoliiklaste ja baptistide igapäevastele piiblilugemistele.
Lisaks on seal vennastekoguduse loositud piiblisalmid koos vaimuliku mõtisklusega.
Loomulikult ei asenda see kõik Piiblit ennast, kuid aitab korrastatult ja süsteemselt
kaasa oma igapäevase vaimuliku päevarütmi jälgimisele või loomisele. Sageli ei oska
inimesed Piiblist seda kõige olulisemat mõtet ja „iva“ ise välja otsida. Kalendri
otseviited aitavad sellele hästi kaasa ning aitavad ka järgida kirikukalendri
tähtpäevade rütmi, millest mitmeid Eestis ametlikke riigipühi tähistatakse.”
Iga kirikunoor võiks Kalender.neti alla laadida
EELK peapiiskop Urmas Viilma ütles ühes geenius.ee blogi intervjuus: "Ametist
tulenevalt on mulle vajalikud Piibli ja kirikukalendri äpid Piibel.net ja Kalender.net."
Piibli lugemise kohta ütles ta: “Arvan, et Piibli lugemine või palvetamine ei ole sõltuv
ajast, vaid inimese tahtest, harjumusest ja ka igatsusest seda teha. Ehk sõltub see
pigem aja arukast planeerimisest. Kipun arvama, et tänapäeva inimesed veedavad
niigi nutiseadetes väga palju aega ning paraku suure osa sellest lihtsalt aega „surnuks
lüües“. Pidev piltide, säutsude või kommentaaride meeldivaks märkimine või selle
vaatamine, kes minu vastavaid sissekandeid on meeldivaks märkinud, on üks suur
ajaraiskamine. Selle kõige vahel mõni või mõniteist minutit kasutada Piibli lugemiseks
või palvetamiseks, ei raiska sugugi kasulikku aega. Pigem sisustab aja tarvilikult ja
vaimulikult kostavalt. Sotsiaalmeedia on täis inimeste arvamusi, kuid see, et keegi
midagi arvab, ei tähenda, et see on tingimata õige või tõde. Piiblis on kirjas tõde, mida
saab usaldada ning selle järgi elades võid olla kindel, et sinu elu on õige ja Jumalale
meelepärane.” Ta kirjeldas äppi olulisust nii: “Olen oma ametist ja päevakavast
sõltuvalt väga liikuv nii autoga kui sageli lennukiga. Kalendri ja Piibli äpid võimaldavad
oma igapäevast vaimulikku päevarütmi hõlpsasti järgida ükskõik kus ma viibin. Samuti
on paiku või sündmuseid, kus mul on vaja mõni kõne või tervitus öelda. Siis on
nutitelefon koos vastavate äppidega alati käepärast.” Peapiiskopi eeskuju väärib
järgimist. Mida rohkem inimesed Piiblit loevad Piibel.net ja Kalender.net abil seda
rohkem on põhjust rakendust arendada. Pealegi see on tasuta. Paber-Piibli ja Piibli
lugemine mobiilis ei ole omavahel vastuolus, vaid täiendavad üksteist ning neid
mõlemaid on vaja. Selle mõtte on Patrik Göransson ilusti kokku võtnud: “Kui inimene
on kodus, loomulikult on parem lugeda tavalist raamatut. See on silmade jaoks parem.
Kui teisiti ei saa ja olen bussis või seisan ja ootan, siis on parem lugeda äppist kui
üldse mitte.”
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