
Täiskasvanute Piiblikursus (III lend) ootab huvilisi registreeruma.
 Alustatakse juba 27-28. jaanuaril, Põltsamaal! 

EELK Misjonikeskus on alustamas kolmandat aastat järjest täiskasvanute piiblikursusega, kuhu 
oodatakse taaskord kõiki huvilisi, kes raatsivad loovutada 2017. aastal üheksa reede-laupäeva 
selleks, et avardada oma vaimset maailma läbi Piibliraamatu süvendatud tundma- õppimise. 
Kursused toimuvad Põltsamaal, kuu viimasel nädalavahetusel, jaanuarist maini ja augustist 
novembrini (9 korda). Kogunetakse reede õhtuti kell 19:00 (õhtusöögile) ning lahkutakse laupäeval 
16:00, peale nelja 1,5 tunnist huvitavat loengut, EELK Usuteaduse Instituudi ja Tartu Ülikooli 
lektoritelt. Kohustuslike koduseid töid ei anta, samuti ei ole kontrolltöid ega lõpueksameid ! 
Eesmärk on iga osaleja isiklik vaimne kasvamine ning ühtses kristlikus osaduses viibimine, mis on 
pakkunud ohtralt rõõmu ja rahu kõikidele senistele osalejatele. Tõenäoliselt ongi parimaks 
reklaamiks eelmise aasta kursuslaste tagasiside koos soovitusega. Eelmisel aastal lõpetas 20 
osavõtjat, 12st erinevast kogudusest üle Eesti, vanuses 30 – 79.

„Kursus oli huvitav ja andis rohkelt teadmisi. Rõõmustas meelt ja hinge, julgustas minema edasi. 
Loengud toimusid vabas ja sundimatus keskkonnas, korraldus oli suurepärane. Seepärast võiksidki 
kõik huvitatud selle tee ette võtta.” 
Lemme Luik (47) Rakvere Kolmainu kogudusest

„Piiblikursusel avanevad sulle uksed, mis enne ehk olid suletud ning sa saad siseneda maailma, 
mis sinu elu väga palju rikastab. Piiblikursuse käigus tekkis soov kaevuda veelgi sügavamale 
vaimulikesse teemadesse.”
Aet Urbas (40) Tallinna Piiskoplik Toomkogudusest

„See Piiblikursus oli meie jaoks suurepärane ja väga sisutihe Piibli teemadega tutvumise kogemus. 
Tundsime end nagu tudengid, kellele jagasid süvendatud  teadmisi oma valdkondade parimad 
õppejõud ja spetsialistid läbi loengute ning arutelude. Lisaks loengutele toimis kursus ka 
hingehoidlikult. Kuulasime oma kaaslaste mõtteid rõõmu ja hardusega. Korralduslikult oli kursus 
väga õdus ja ka töö- ning pereinimestele sobiv. Oleme erakordselt tänulikult korraldajatele 
harukordse võimaluse eest sel kombel oma teadmisi Piiblist oluliselt täiendada ja laiendada.”
Jüri (65) ja Sirje (67) Aavik Simuna kogudusest

„Sain veelgi kinnitust Jumala suurest armastusest inimese vastu ja kui oluline on iga päevane suhe 
Jumalaga. Tutvusin uute toredate ja siiraste vendade -ja õdedega Kristuses.
Imelised lektorid ja õpetajad, kes jagasid oma teadmistest ja arusaamistest Jumalast, ning nendest 
loengutest soovitan igal ühel osa võtta.”
Hardo Söderholm Martna kogudusest

„Mul pakkus huvi võimalus, mitteformaalses atmosfääris midagi rohkemat teada saada kristlusest 
ja kohtuda teiste inimestega.
Olles kodust ja harjumuspärasest keskkonnast eemal, oli mul aega kõige kuuldu ja arutletu üle 
järelemõelda. See oli mulle õnnistav Jumala tundmaõppimise aeg.”
Zanda Vilsone (47) Tartu Pauluse kogudusest

„Iga kord kui Põltsamaale sõit algas, oli põnevus , mida siis täna-homme kuulen. See põnevus ei 
olnud asjata. Põhiliselt ammutasin seda vaimsust, mis tekkis iga teema käsitlemisel. See haaras 
meid kõiki kaasa. Need kogemuslikud elamused muutsid meid - koolitusest osavõtjaid nagu üheks 
koguduseks! Meie grupist kaks said julguse astuda juba sügisel UI-sse õppima!”
Ester Ilves (55) Juuru Mihkli kogudusest



„Seminar on kinldasti kõigile valgustav kogemus ja suurepärane võimaluses kasvada usus ning 
tunda tõelist osadust. Minu jaoks sai seminar ja kõik siin kogetud hüppelauaks õpingute alustamisel
Usuteaduse Instituudis. Soovitan kõigile liituda seminariga, kes tunnevad kutset ja soovivad 
aktiivselt praktiseerida elavat usku nii koguduses kui oma igapäeva elus.”
René Paats (45) Tallinna Toomkogudusest

„Olin ainus kristliku taustata osaleja ja seetõttu jäin mõne teema mõistmisel veidi jänni. Rohkem 
oli siiski eredaid äratundmise hetki ja uusi mõtteid, mida edaspidi tähele panna ja omaks võtta. 
Kursuslased olid väga sõbralikud, õhkkond rahulik, keegi ei survestanud mind usklikuks hakkama. 
Eriline tänu Markus Haamerile tähelepanelikkuse eest. Selgitada mulle asju, mida ma ise küsidagi 
ei osanud. Olen tänulik kaaslastele meeldivalt koos veedetud aja eest! Julgustad  teisi ilmalikke 
inimesi kursusel osalema!”
Ille Riisk Viljandimaalt

Jääb loota, et huvi täiskasvanute Piiblikursuse vastu  püsib jätkuvalt, vähemalt samal tasemel, ka 
käesoleval aastal. See annab võimaluse koostöös Soome partneritega  arendada ja lihvida veelgi 
seda, mis juba ligi poolele sajale Jumala lapsele armsaks saanud - koolitusprojekti, mis tähendab 
osalejate jaoks  uusi õdesid ja vendi Kristuses, uusi teadmisi ja arusaamasid, uuendatud südant ja 
suhet Jumalaga!

Täiskasvanute Piiblikursuse III lennule saab registreerida telefonil: 50 123 25 või e-posti teel: kuni  
26.01.2017. Esimene loeng 27-28.01, lektoriks armastatud õpetaja Eenok Haamer!

Kursuse koordinaatorid

Kalle Kõiv ja Markus Haamer


