
PIIBEL MEDITATSIOONIS ja KONTEMPLATSIOONIS
ehk SÜVENEMINE SÕNASSE (Sõna ehk „püha pildi” sisse minek...)

NR 2018 Sisu: Nädalavahetuse  retriit ja süvaõpe Koht:

1 16-18 NOV. Peateema: „PATT ja selle niidistik”
16.11 (reede) – 18:55-23:00: Sissejuhatav loeng, vaikuse 
rännak, lõdvestus, vaikuse öö...(kuni hommikusöögi lõpuni). 
17.11 (laupäev) – 
07:00 äratus,  
07:45-08:15 hommikupalvus; 
08:30-09:00 hommikusöök; 
09:15-12:15  talgutöö;
12:30-13:55 lõunasöök ja puhkus
14:00-17:45  loeng „Patt ja selle niidistik”
18:00-18:45 õhtusöök
19:00-21:00 „laubaõhta” palvus (vt Tuhala koguduse koduleht)
22:00 – vaikuse öö (kuni hommikusöögi lõpuni)
18.11 (pühapäev) - 
07:30 äratus
08:15-09:45 virgutus, palvemeditatsioon
10:00-11:30 hommikusöök, koristamine, valmistumine 
teenistuseks
12:00-13.45 jumalateenistus armulauaga
14:00 - ...     kirikukohv ja kojusõit

ORU (mõis)
Kose vald,
Harjumaa

3 7-9 DETS. Peateema: „NÄHKE NÄHES, kuulge kuuldes...” ORU

2019
4 15-17 MÄRTS Vt põhikava 16-18 nov. Peateema: „PALGIST ja pinnust” ORU

5 12-14 APRILL Vt põhikava 16-18 nov. Peateema: „LAMBIÕLIST ja 
valvamisest” ORU

6 17-19 MAI Vt põhikava 16-18 nov. Peateema:„Vöötage oma meele 
niuded ja olge kained”... (1 Pt 1, 13).

ORU

7 5-12 JUULI? SUVERETRIIT ja palverännak Eesti-Läti-Leedu pühakojad ja 
pühapaigad (täpsem kava ja aeg hiljemalt märts 2019)

• „Piibel  meditatsioonis  ja  kontemplatsioonis”  on  lähenemine  Piibli  lugudele  süvitsi,  teoorias  ja
praktikas (nt  lectio divina), et hoomata Piiblit kui raamatut inimesele, täpsete juhiste ja viidetega
ellu Jumalaga ja Jumalas...  Loeng-praktikum, kus Piibli lugusid, SÕNA üksnes ei vaadata, vaid
kuulatakse,  maitstakse,  nuusutatakse,  puudutatakse...ja  usaldatakse...,  et  SÕNA saaks puudutada
MIND...

• Alustatakse Vana Testamendi lugudega 2018. aastal ( 3 korda) ning jätkatakse Uue Testamendiga
2019. aastal (3 korda).

• Nädalavahetuse retriidi (reede õhtust pühapäeva jumalateenistuseni) maksumus inimese kohta on
50 € (sisaldab: majutust, söögikordi, loenguid...). Osalemine ainult vaikuse rännakul, või loengul
on vabaannetuse eest. Annetusega toetad Oru Evangeelse Rahvaõpistu (retriidi- ja koolituskeskus)
väljaehitamist Tuhala kogudusele kuuluvas Oru mõisas.

• Eelregistreerimine  : vähemalt 1 nädal enne toimumist: tauno.kibur@eelk.ee.

OLULINE:

• Ööbimine ühisruumides Oru mõisa II korrusel. Vajalik varustus: magamistarbed, lebomatt (voodi
ehk  madratsikohti  on  7-8),  pesemis-  ja  hügieenivahendid,  riided  ja  jalatsid  vaikuse  rännakuks,
loenguks, palvuseks, talgutööks; kirjutusklade ja pliiats...


