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Tere head Piiblikooli sõbrad! 

  

Tervitan teid meie Piiblikooli pere poolt ja 

soovin teile toredaid Jõulupühi. 

 

Mööduv aasta läheb ajalukku sellega, et 

EKNK Piiblikool tegi taas lahti oma uksed 

ning võttis vastu esimesed õpilased. 

Möödunud kuude jooksul oleme näinud 

Jumala imesid nii meie õpilaste eludes kui 

ka nende kaudu paljude teiste eludes, 

kellega oleme meie misjonireisidel kokku 

puutunud. Isiklikult minule on see olnud 

suur eesõigus sellele kõigele kaasa elada 

ja selles osaleda.  

 

See on olnud vaid väike algus. Kuid 

visioon ehitada ja rajada eluandvaid 

kogudusi üle Eestimaa julgustab meid 

minema edasi. Samm haaval. Sellel 

sügisel, enne kui Piiblikool algas, saime 

Piiblikoolile kingiks väikebussi, mis täna 

võimaldab meil sõita välja ning teenida 

kaasa nii olemasolevate kui rajatavate 

koguduste juures. See oli meie jaoks 

tohutu palvevastus. Täna palvetame juba 

teise bussi pärast, sest järgmistel aastatel 

jääb kindlasti üks buss meile väheseks. 

Samuti mõtleme täna Piiblikooli keskusele, 

kus meil on oma ruumid õpilastele 

elamiseks kui ka kõik vajalik õppetööks. 

Töö selles suunas käib.  

 

Head sõbrad, Piiblikooli eesmärk ei ole 

Piiblikoolis endas. See on palju laiem. 

Piiblikool on nagu tööriist, mille kaudu väga 

palju juhtub nii õpilaste elus isiklikult kui ka 

palju kogudustes, Eestimaal ja kaugemalgi. 

 Piiblikooli üks eesmärkidest on teenida 

kogudusi ja toetada koguduste kasvu ning 

rajamist. Meie piiblikooli nägemus on 

treenitud inimesed, kes elavad Jumalast 

antud potentsiaaliga Kristuse teenimisel 

Püha Vaimu väes igas eluvaldkonnas.  

 

Olen väga tänulik Taani Nelipühi 

Piiblikoolile, Mariageris, kelle moraalne kui 

ka finantsiline abi on olnud väga suur. 

Samuti EKNK-le, Lootuse külale ja 

Toompea kogudusele, kes on andnud oma 

panuse, et oleme saanud alustada. Ainult 

üheskoos võime ettevalmistada uue 

põlvkonna inimesi, kes saavad tulevikus 

olema kogudustes töötegijad, juhid, 

pastorid, koguduste rajajad, aga miks mitte 

inimesed, kes lähevad poliitikasse, 

meediasse, ühiskondlikku ellu ning elavad 

seal välja oma Jumala poolt antud 

potentsiaali.   

 

Sinu eestpalved ning finantsiline toetus on 

meile väga oluline. Julgustan sind tegema 

pühendus, et toetada Piiblikooli, näiteks 

aasta jooksul regulaarselt. Meie panga 

andmed leiad inflolehe lõpust. Ära unusta, 

sinu annetus muudab elusid! Kuid samuti 

ära unusta Piiblikooli, selle õpilasi ja juhte 

lisamast oma palvenimekirja, et Jumala 

parim võiks sündida selle kõige  läbi.  

 

Veelkord ilusat jõuluaega soovides ja uute 

kuulmisteni aastal 

2017! 

 

 

Teie  

 

piiskop Ago 

Lilleorg 

EKNK Piiblikooli 

direktor

Soovime teile kõigile 

kaunist Jõuluaega! 

Detsember 2016 / Infokiri nr 1 

 
Sinu annetus muudab elusid! 

SA EKNK ÕPPEKESKUS, Reg nr:  90013495 
Konto EE092200221064817908 

SWEDBANK,  SWIFT kood/BIC: HABAEE2X 
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Misjoni nädalavahetus  

 
 
Ühe õpilase lugu 
 
 

Inna Prysiazhniuk (27) on suure 
südamega, tark ja abivalmis õpilane 
Ukrainast. Kuidas Inna Eestisse 
jõudis, sellest järgnev lugu räägibki. 
 
Olles olnud 10 aastat kristlane, hakkasin 
mõtlema oma elu peale. Kuidas ma 
peaks elama? Millega peaksin alustama? 
Millesse peaksin panustama? Mida 
peaksin koguduses tegema ja kuidas 
Jumalat teenima, et Tal oleks minust hea 
meel? Püüdes teha seda, mida teised 
mu ümber tegid, tundsin end õnnetu ja 
masendununa. 
 
Lõpuks otsustasin minna Ameerikasse 
tööle. Enne seda veel pani aga Jumal 
mu südamesse igatsuse minna külla oma 
Taani sõpradele. Võtsin siis suvevaheajal 
ette ühe korraliku reisi, külastades nii 
oma sõpru kui osaledes ka ühes 
suvelaagris. Taaskord kerkisid esile 
küsimused Jumala ja mu enda kohta, elu 
mõtte ja teenistuse kohta. Jumal vastas 
mulle viiendal päeval, kutsudes mind 
üles andma kogu oma elu Talle. Ütlesin 
Talle jah ja Ta juhtis mind Piiblikooli 
Eestis, millest olin kuulnud vaid päev 
varem. Kogesin enda sees, et kool, kuhu 
lähen, peab olema rahvusvaheline, koos 
inglisekeelsete longutega, et saaksin 
teenida Jumalat ka väljaspool oma 
kodumaad. Mulle jäi vaid üks kuu sealse 
õppetöö alguseni. Kirjutasin ühele oma 
sõbrale, kes pidi minema tööle sinna ja 
küsisin, kas mul oleks võimalik veel 
liituda. Nii see protsess algas. Sain kuu 
ajaga viisa, eksamid oma koduülikoolis 
tehtud ja kõik valmis, et minna Piiblikooli. 
Kogesin kohe esimesest päevast, et olen 
õiges kohas ja suuremad asjad mu elus, 
mille kaudu teenida Jumalat, on alles 
ootel! 
 

Inna Prysiazhniuk, 
Tõlkis Anne-Ly Raukas 

 
 
 

 
 

 

Nagu koolis ikka, õpitakse palju 

klassiruumis, kuid oluline osa on alati 

olnud ka praktikal. Samamoodi ja veelgi 

põnevamalt toimub õppeprotsess ka 

EKNK Piiblikoolis.  

 

Novembrikuu esimesel nädalal toimus 

misjoninädalavahetus koos Taani  

Nelipühi Piiblikooliga, Mariagerist. Kokku 

oli meid ligi kolmkümmend. Kahe 

grupina teenisime erinevates Eestimaa 

paikades nagu Tallinn, Rakvere, Valga, 

Viljandi ja Abja-Paluoja. Kahes viimases 

olid ka meie Eesti Piiblikooli õpilased. 

 

Tegutsemine hakkas pihta juba 

neljapäeva õhtul, mil saime kokku 

Simoni, meie noorima õpetaja köögis, et 

üheskoos taanlastele õhtusöök 

valmistada. Töö läks kiirelt, kuid aeg 

lendas veelgi kiiremini. Valmis me saime 

ja isetehtud kõrvitsapüreesupp, 

seapraad ja kamavaht tõid rahuloleva 

naeratuse ka taanlaste suule. 

 

Järgmisel hommikul võtsime suuna 

Viljandisse. Teekond, mille sisse mahtus 

ka spontaanne lumememme tegemine, 

möödus lõbusas ootuses. Kohale jõudes 

läksime tänavatele, et kutsuda kohalikke 

noori õhtusele 1 Tee noortekale, mis 

toimus Viljandi Batistikirikus. 

 

 

Olin üllatunud, kui palju noori sellest 

õhtust osa sai ja kui siirad ning ausad on 

nende küsimused ja mõtted usu kohta. 

 

Laupäevase päeva veetsime Abja-

Paluojal, kus teenisime kaasa armsas ja 

külalislahkes Nelipühi koguduses. Olime 

nii hommikusel Jumalateenistusel, 

lastekirikus kui ka noortekal. Eriliselt 

vahva oli näha, et kogudus on 

armastatud koht ka särasilmsetele ja 

aktiivsete tütarlastele, kellega saime luua 

uusi sõprussuhteid. 

Pühapäeval sõitsime tagasi Viljandisse, 

et teenida sealses Nelipühi koguduses.  

 

Mitmel pool said õpilased jagada 

tunnistusi oma elust, millest võis näha, 

kui imelised muutused toimuvad meie 

eludes peale Jeeusega kohtumist. Saime 

kogudustega ühiselt ülistada ja kuulda 

jutlustamas õpilasi, kelle südamele oli 

Jumal pannud midagi ülesehitavat ja 

julgustavat.  

 

Olen väga tänulikud kõigi koguduste 

eest, kes meid nii lahkelt vastu võtsid 

ning suur rõõm oli teenida Jumalat koos 

pühendunud ja rõõmsameelsete õpilaste 

ja õpetajatega.  

Krete Suurorg 

 Leili Kattai (54): „Misjoni nädalavahetus oli minu jaoks midagi täiesti uut. 
Lastekirikus mänge mängides tundsin end jälle kui väike laps ja see oli nii hea.“ 
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Aitasime Piiblikooliga kaasa Rakvere 

Alfal 19. septembrist kuni 28. 

novembrini, mille sisse mahtus ka 

väljasõit Laitse. Enne Alfa algust käisime 

mitu korda linna peal flaiereid jagamas. 

Mina isklikult pidin ennast väga ületama. 

Ausalt öeldes, ma ei naudi üldse flaierite 

jagamist, kuid hetked, kui sul tekib 

võimalus inimestega tänaval palvetada ja 

alustada sügavamat vestlust usu teemal, 

kaaluvad üle kõik isiklikud takistused.  

 

Alfast käis läbi umbes 15 inimest, kellest 

seitse lõpetasid. Meie Piiblikooli õpilased 

olime grupijuhid, aitasime teha 

ettevalmistusi enne igat Alfat ning 

lõpukoristusi, aitasime lastetöös, mõnel 

korral tegime ülistust. On olnud rõõm olla 

osa nende inimeste eludest, näha nende 

esimesi samme koos Jumalaga.  

See kõik on Jumala töö ja meil on olnud 

au olla osa ja kaasas sellega, mis 

Jumal teeb. Üks meesterahvas andis 

Alfa lõpupeol tunnistust sellest, et nüüd 

ta julgeb öelda, et ta palvetab, kuidas ta 

naine näeb temas muutust ja kuidas ta 

tahab täiesti saada lahti oma pahedest. 

Jumal tegutseb! 

  

Minule on olnud eeskujuks perekond 

Verhovitš, Marko ja Merje, kuidas nad 

on valmis inimesi teenima, neid 

armastusega vastu võtma ja nendega 

jagama oma elusid.  Kogu Alfa 

kogemus on sundinud mind välja 

astuma oma mugavustsoonist, kuid 

samal ajal kasvatanud meeletult- 

usaldama Jumalat, armastama ja 

kuulama inimesi ja panema maha enda 

isekuse. 

 
Kristina Lepik  

 

Alfa Rakveres 

 
 

 

 

Sinu annetus 
 muudab elusid! 

 

SA EKNK ÕPPEKESKUS, 

Reg nr:  90013495 

Konto EE092200221064817908 

SWEDBANK, 

SWIFT kood/BIC: HABAEE2X 
 





 
 Palvesoovid: 

 
Õpilaste, nende edasiste eluvalikute 

ja otsuste eest; 
 

Õpetajate eest, et Jumal varustaks 
andma õpilastele parimat; 

 
Järgmise aasta õpilaste eest, et 

Jumal valmistaks nende südameid; 
 

Jumala varustus Piiblikooli 
õppekeskuse ehitamiseks; 

 
 

 

Vajame: 
 
 

Regulaarseid toetajaid 
 

Väikebussi misjonitööks kuguduste 
rajamisel 

 
Ehitusmaterjali ja ehitajaid Piiblikooli 

õppekeskuse ehitamiseks 
 
 

Aitäh, et palvetage meie 

vajaduste eest! 

 

 
                                                                                                                                                  


