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Väikesemahuliste kirjalike harjutustööde vormistamise 

standard EELK Usuteaduse Instituudis 
 

 

 

* Väikesemahuliste harjutustööde vormistamise juures on arvestatud paberi 

kokkuhoiuga. Töö, mille teksti maht on 1-5 lehekülge, ei vaja tiitellehte. Tööle on 

lisatud kirjapea, tekst algab esimese lehe alumiselt poolelt. Kirjapeas on esitatud: 

a) instituudi nimi 

b) kursuse nimi 

c) töö autori nimi 

d) töö pealkiri 

e) õppejõu nimi, kellele töö esitatakse 

f) töö esitamise kuupäev 

 

** Töö, mille pikkus on 6-10 lehekülge, vajab ka tiitellehte ning sisukorda. Sisukord 

esitatakse esimese lehe allosas ja tekst algab teiselt lehelt.  

 

*** Töö mahuga 11 ja rohkem lehekülge varustatakse tiitellehega. Sisukord 

paigutatakse teise lehe algusesse ja tekst võib alata teise lehe teiselt poolelt. 

 

**** Kõikide tööde puhul viidatakse kasutatud allikatele. Soovitav on kasutada 

tekstialust (joonealust) viitamist. Tööde lõpus esitatakse kirjanduse loend, mis töödel 

pikkusega kuni 10 lk võib jätkuda kohe teksti lõppedes. Tööl pikkusega rohkem kui 11 

lehekülge esitatakse kirjanduse loend eraldi lehel. 

 

***** Teksti fondi suurus on 12, soovitavalt Times New Roman. Esitatavate tööde 

reavahe on 1,5. Ülaääre ja parema ääre laius on 2 cm, vasaku ääre laius 3 cm. 

 

 

Juhend on vastu võetud EELK UI usuteaduskonna nõukogu koosolekul 07. 12. 2004. 

Lühimate tööde puhul (*) on väikeste erinevustega kujundusvariante rohkem. 

 

* 



Väikesemahuliste harjutustööde vormistamise standard EELK usuteaduse Instituudis 

 2 

EELK Usuteaduse Instituut 

III kursus (magistriõpe, kristlik kultuurilugu; magistriõpe, religioonipedagoogika suund jne) 

Peeter Salupuu 

Ristija Johannese ja Naatsareti Jeesuse vahelisest suhtest sünoptilistes 

evangeeliumides 

Juhendaja mag. Juhan Meri 

8. detsembril 2004. aastal 

 

Tekst algab siit................................................................................................................ 

 

Peeter Salupuu 

EELK Usuteaduse Instituut, III kursus 

Sünoptiliste evangeeliumide erikursus 

Õppejõud mag. Juhan Meri 

8. detsembril 2004. aastal 

 

Ristija Johannese ja Naatsareti Jeesuse vahelisest suhtest sünoptilistes 

evangeeliumides 

 

Tekst algab siit................................................................................................................ 

 

Sünoptiliste evangeeliumide erikursus 

EELK Usuteaduse Instituut, III kursus 

Õppejõud mag. Juhan Meri 

Peeter Salupuu 

8. detsembril 2004. aastal 

 

Ristija Johannese ja Naatsareti Jeesuse vahelisest suhtest sünoptilistes 

evangeeliumides 

 

Tekst algab siit................................................................................................................ 

 

** 
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EELK Usuteaduse Instituut 

III kursus 

 

Peeter Salupuu 

Ristija Johannese ja Naatsareti Jeesuse vahelisest suhtest 

sünoptilistes evangeeliumides 

Õppejõud mag. Juhan Meri 

 

8. detsembril 2004. aastal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sisukord 

 

Sissejuhatus          2 

1. Johannese elu ja tegevuse lühiiseloomustus     2 

2. Johannese ja Jeesuse kokkupuude ristimisel     3 

3. Jeesuse sõnad Johannese kohta       3 

 3.1. Jeesuse vastus Johannese küsimusele (Lk 7: 18-23; Mt 11:2-6)  3 

 3.2. Jeesus kõneleb Johannesest (Lk 7:24-35; Mt 11:7-19)   4 

Kokkuvõte          5 

 

 

 

 

 

*** 
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EELK Usuteaduse Instituut 

III kursus 

 

 

 

 

 

 

Peeter Salupuu 

 

Ristija Johannese ja Naatsareti Jeesuse vahelisest 

suhtest sünoptilistes evangeeliumides 

Juhendaja mag. Juhan Meri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tallinn, 8. detsember 2004 

 

 


