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Õpetus kogudusest ja koguduse õpetus 6 EAP (VKTJ.01.05) 

Ainekursuse läbinud üliõpilane  

• omab baasteadmisi kristliku koguduse tekkest ja põhilistest arengujoontest; 

• orienteerub algkristlaste tõetaotlustes ja kristoloogia põhiküsimustes ning Uue Testamendi 

teoloogia üldkäsitluses;  

• tunneb kristliku kiriku ja erinevate konfessioonide arengu ja tänapäevasuundumuste põhilist 

loogikat ja võrdleb seda radikaalse reformatsiooni traditsiooniga;  

• kirjeldab, kuidas õpetus Kolmainu Jumalast, inimesest ja päästmisest rakendub erinevate 

konfessioonide praktikas ja mõjutab nende eklesioloogiat ja spiritualiteeti.  

• kirjeldab süstemaatilise teoloogia olulisemate käsitlusviiside kujunemist; 

 
Hindamine: 
 

Hindamismeetodid Esitamise 
tähtaeg 

Hindamiskriteeriumid 

Analüüs “Kas ja miks on sinu 
koguduse õpetus usaldusväärne?” 

September 
2020 

ME (mitteeristav) 
Analüüs kajastab etteantud teema 

käsitlemist nii Piibellikust kui 

kogudusliku praktika perspektiivist, 

teemat on avatud adekvaatselt ja 

loogiliselt. 4 lk. 

 

Essee: Kuhu lähed kogudus? Veebruar 
2020 

ME (mitteeristav) 

Essee kajastab etteantud teema 

analüüsi nii Piibellikust kui 

usulisfilosoofilisest perspektiivist. 

4 lk. 

 

Analüüs “Erinevate eskatoloogiliste 
arusaamade võrdlus ning analüüs.” 

Aprill 2020 ME (mitteeristav) 
Analüüsida kolme erinevat 

eskatoloogilist vaadet tuhande 

aastasele rahuriigile.  4 lk. 

 

Kirjalik eksam Aprill 2020 E (Eristav) 

Aine lõpeb eksamiga, kus 

kontrollitakse tudengite teadmisi 

kogu loengumaterjali ja loetud 

kirjanduse peale. 
 



Kursuse lõpphinne kujuneb esitatud kirjatööde ja eksami põhjal. Mitteeristavad 
hindamismeetodid (kõik kolm) peavad olema tehtud vastavalt hindamiskriteeriumidele. 
Aine hinne kujuneb eksamitöö põhjal.  
 
Õppeprotess: 
 

Kontakttunnid Iseseisev töö 
ennem loenguid 

Lektor Loengutes käsitletavad 
teemad 

August (4h) - Innar Kruglov Sissejuhatus kursusesse. 
Doktriin ja dogma. 
Kuidas kogudus oma õpetust 
edasi kannab? Traditsioon. 
Piibli tõlgendus ja rakendus. 
 

September (4h) Kirjalik töö: “Kas 
ja miks on sinu 
koguduse õpetus 
usaldusväärne?” 
 

Innar Kruglov Ristimine ja leivamurdmine. 
Soterioloogia. 

November (6h) Apotelliku 
usutunnistusega 
tutvumine 
 

Joosep Tammo Süstemaatilise teoloogia 
funktsioonid 
Koguduse tunnused 
Apostellikus usutunnistused 
Augustinuse õpetus kirikust 
Tõelise koguduse tunnused 
Keskaegsetes 
vagadusliikumistes 
Tõelise koguduse tunnused 
M.Lutheril, 
Calvin’il, 
Pietismis, 
Valgustusajastul 
Kultuuri Protestantism ja 
paavsti ilmeksimatuse 
dogma. 
Kaasaja teoloogias. 
 

Detsember (4h) - Innar Kruglov Erinevad käsitlused kirikust. 
Mis on vabakogudus ja 
vabakirik?  
Radikaalse reformatsiooni 
kogudusekäsitlus dialoogis. 
 



Jaanuar (6h) Lugeda 
ekklesioloogia 
osa Pöhlmanni 
Dogmaatika 
kompendiumist. 

Joosep Tammo Õpetus Kolmainsusest ja selle 
mõju koguduse õpetusele. 
Õpetus Jumalast ja kogudus 
Õpetus Jeesusest Kristusest 
(Kristuse kolmesugusest 
ametist) ja kogudus. 
Õpetus Pühast Vaimust ja 
kogudus. 
 

Veebruar (4h) Essee: Kuhu 
lähed kogudus? 

Innar Kruglov Pühitsusõpetus. 
Varakristlikud hereesiad. 
 

Märts (4h) - Innar Kruglov Erinevad eskatoloogia 
arusaamad. 
Jüngerlus ja 
evangeliseerimine. 
 

Aprill (4h) Kirjalik töö 
“Erinevate 
eskatoloogiliste 
arusaamade 
võrdlus ning 
analüüs.” 
 
Kõik kirjalikud 
tööd on esitatud. 

Innar Kruglov Tudengite küsimustele 
vastamine. 
Eksam. 
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