
Kristlik harimine ja lugemine 

Jeesus ütleb, et me Jumalat ka oma mõistusega armastaksime (Mt 22:37). Usk ja mõistus ei ole vastuolus.                 
Osa usulisest kasvust toimub teadmiste uuendamise ja kasvu tõttu. Mida rohkem me Jumalast teame, seda               
rohkem saame kasvada ka vaimulikult. 
Paulus kirjutab kirjas Roomlastele, et me saaksime uueks meelte uuendamise teel (Rm 12:2). Meelte              
uuendamine tähendab teisiti mõtlemist. Kuidas harida ennast kristlasena ja uuendada oma meeli? 

1. Loe Piiblit 
Jumal on ennast ilmutanud Piiblis. Piiblit lugedes kasvab meie teadmine Jumalast. Esmapilgul võib             
Piibli lugemine tunduda väga aeganõudev ja mahukas tegevus, kuid Pühakirja lugemine on miski, mis              
toob meile siin elus suurimat kasu. “Kogu Pühakiri on Jumala sisendatud ja kasulik õpetamiseks,              
noomimiseks, parandamiseks, kasvatamiseks õiguses, et Jumala inimene oleks täiesti varustatud ja           
valmis igale heale teole.” (2Tm 3:16-17).  
 
Palveta ja mõtle millal sul kõige parem Piiblit lugeda on. Pane kirja mõned ajad kus sa seda teha saaksid. 
 
_____________________________________________________________________________________ 
Piibel on raamatute kogum. Alustuseks piisab kui võtad ette ühe Piibliraamatu ja loed selle rahulikult               
algusest lõpuni läbi (näiteks Matteuse või Markuse evangeelium). 

2. Loe ka muud kristlikku kirjandus 
Läbi aegade on Jumal kasutanud sadu ustavaid mehi ja naisi, et õnnistada oma rahvast. Lisaks Piiblile on                 
hea lugeda ka erinevaid teolooge, Piibli kommentaare ja Piibli kirjakohtade seletusi. Usuinimeste            
biograafiad on samuti head tunnistused Jumala tegudest. Kogudustes on võimalik leida palju head             
kristlikku kirjandust. 

3. Kuula kristlikku meediat 
Lugedes Piiblit, kirjandust ja kuulates ka kristlikku meediat aitab see vormida meie mõtlemismustreid             
Jumala Sõna kohaselt. Kristlikku meediat saab leida erinevatelt interneti lehekülgedelt (youtube,           
sermonaudio, koguduste podcastid iTunesis ja spotifys) ja ka raadiost (Eestis tegutseb pereraadio). 
 
Mõtle ja pane kirja mõni raamat, interneti kanal või muu meediat vahendav platvorm, mille kaudu sul on                 
võimalik lugeda, kuulata või vaadata kristlikku materjali. 
 
_____________________________________________________________________________________ 
Loe Piiblist Õp 1:1-7 ja mõtiskle selle üle. Mida ütleb see tekst tarkuse ja teadmiste kohta? 


