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Koolitajad: Toivo Pilli ja Innar Kruglov 
 
Õpiväljundid. Ainekursuse läbinud üliõpilane  

• tunneb erinevaid kristliku spiritualiteedi traditsioone nii ajaloolises kui tänapäevases 
perspektiivis; 

• toob näiteid kristliku spiritualiteedi ajaloolis-konfessionaalsetest ilmnemisvormidest; 
• tunneb peamisi vaimuliku süvenemise metoodikaid nii individuaalsel kui kollektiivsel 

tasandil; 
• oskab luua kristlikku spiritualiteeti toetavaid keskkondi; 
• reflekteerib enda ja rühma spiritualiteeti mõjutavaid tegureid; 
• teeb ettepanekuid spiritualiteeti toetavate keskkondade paremaks kujundamiseks. 

 
Hindamine on mitte-eristav (arvestatud/mittearvestatud) 
 
Hindamismeetod Tähtaeg Hindamiskriteeriumid 

1. Vaimulik süvenemine ja vestlus 
arutlusrühmades vastavalt loengus 
antud ülesandele. Üliõpilased 
viibivad tund aega looduses ja 
kirjutavad tänupsalmi – võttes 
eeskujuks Psalmideraamatu. 

August 2021 Kujundav tagasiside. 
Arvestatud/mittearvestatud. 

2. Õpimapp on esitamiseks valmis. Detsembri 
session 2021 

Õpimapp on koostatud regulaarselt 
vähemalt kaks korda nädalas 
sissekandeid tehes septembrist 
detsembrini, kujundatud korrektselt ja 
õpikogemust esile toovalt kas käsitsi 
või elektrooniliselt. Üliõpilane annab 
mõtestatud selgitusi õpimapi 
(spiritualiteedi päeviku) sisu ja enda 
õpikogemuse kohta. Õpilane valib 
ühe vaimulikku elu tugevdava 
klassikalise teose, mille loeb läbi ja 
reflekteerib õpimapis. 

3. Kirjalik test loengu- ja 
lugemismaterjalide põhjal.  

Veebruari 
session 2022 

Hinnatakse üliõpilase teadmisi 
spiritualiteedi mõistete, spiritualiteedi 
kui aine sisu ja usupraktikate kohta. 
Arvestuse saamiseks vajalik vähemalt 
2/3 õigeid vastuseid. 

3.  Praktika aruanne on saadetud 
õppejõule (Moodle’is üles laetud). 
 

30.01.2022 Praktika aruanne kajastab usuelu 
tugevdava sündmuse või sündmuste 
a) ettevalmistusprotsessi ja 
planeerimist, b) lühikirjeldust 
läbiviimise kohta, c) analüüsi ja 
hinnanguid, mida saaks tulevikus 
paremini teha. NB! Vaata praktika 
juhendit! 



 
Õppeprotsess 
 
   

August (4t) Spiritualiteedi mõiste, seosed kirikuloo, teoloogia ja 
usupraktikaga. Hindamisülesannete selgitamine ja 
praktika juhised. Praktilised harjutused. 
 

Toivo Pilli 

September 
(4t) 

Varakristliku, keskaegse roomakatoliku ja 
protestantliku spiritualiteedi põhijooni.  

Innar Kruglov 

Oktoober (4t)  Radikaane reformatsioon ja spiritualiteet. Seosed 
tänapäeva vabakoguduste vaimuliku elu 
praktikatega. Sõna ja vaim, kogemus ja teadmine. 

Toivo Pilli 

November 
(4t)  

Siritualiteedi kollektiivsed ja individuaalsed 
praktikad (palve ja paastumine, pühakirja lugemine, 
osadus, vaimulik laul, süvi jt) 

Innar Kruglov 

Detsember 
(2t) 

Spiritualiteet ühe Eesti konfessiooni näitel (usuelu 
süvendamine ortodoksi või roomakatoliku kirikus) 

Toivo Pilli ja 
külaline 

Detsember 
(2t) 

Õpimappide tutvustamine ja isiklik vestlus 
õppejõuga õpimapi hindamiseks 

Toivo Pilli ja 
Innar Kruglov 

Veebruar (2t)  Spiritualiteet ühe Eesti konfessiooni või 
usuliikumise näitel (mõni karismaatiline kogudus, 
nelipühikogudus või muu) 

Toivo Pilli 

Veebruar (2t) Kirjalik test. 
Praktika aruannete ja praktikakogemuste tagasiside. 
Kokkuvõte kursusest. 

Toivo Pilli ja 
Innar Kruglov 

   
  
  
Ainekursuse kirjandus: 
 

• Toivo Pilli, „Elu Vaimus – mõtteid vabakoguduste spiritualiteedist”, raamatus: T. Pilli, Usu 
värvid ja varjundid (Allika, 2007), lk 156-183 

• Alister McGrath, Christian Spirituality (Blackwell, 1999) 
• Gordon Mursell, ed, The Story of Christian Spirituality (Fortress, 2001)  
• Richard Foster, Celebration of Discipline (revised edition, HarperSanFrancisco, 1988) 
• Palveraamat – palved pühadeks ja argipäevaks (Allika, 2006), koos järelsõnaga (tlk T. Pilli) 

 
Lugemiseks võib valida: John Bunyani “Ristiinimese teekond”, Augustinuse “Pihtimused!, Thomas 
Kempisest, “Kristuse jälgedes”. Raamatu lugemisega seotud mõtted kajastuvad õpimapis. 
 


