
 

 

Austatud EEA liige! 

Oleme alustanud paljudega 2018 aastat ühises alliansspalves, mille teemaks sellel aastal oli 
„Palverändurid ja võõrad“. Materjal leitav ka EEA kodulehel. 

Olgugi, et aeg on läinud, veidi möödunud 2017 aastast. 

Laias plaanis olen tänulik selle eest kuidas EEA tegevus on osa paljudest misjoniorganisatsioonidest ja 
konfessioonidest ning samas abiks kogudustele ka kristlastele toeks evangeeliumit kuningriigist 
edastamisel.  

EEA aluspõhimõtteid meelde tuletades, siis EEA eelkõige on tegutsemas nö rohujuure tasandil st toetades 
iga kristlast julgustades neil olla innukas nii palves kui evangeeliumi jagamises. Aga EEA liikmeskond 
põhiosas toetub  

Minu korraldada on olnud EEA toimkondade võrgustik. Mõnes olen kaasas aktiivsemalt, mõnes vähem. 
Hetkel on EEAl 14 toimkonda. 

Kõige aluseks on palve. Palve ning paastutoimkond on läbi aastate üles kutsunud kogudusi algama 
aastat ühiselt, tulles kokku, jagades sõna, palvetades üksteise eest ning olla osaduses. Samuti on juba 
mitmeid aastaid toimkond valmistanud ette materjali ning julgustanud praktiseerima paastu kannatusajal. 
Mitmel aastal on toimkond kutsunud üle korraldama ka enne Evangeeliumi kuulutamise päeva mai 
viimasel laupäeval nädal või kaks varem korraldama nö maakondlikku palvepäeva, et G.O.D. oleks 
edukas ja Jumal anna südant ja valmisolemist evangeeliumi jagamisel. Samuti on üleskutse palvetada ka 
laiemalt, eriti novembri kuul kannatavate kristlaste eest üle maailma. Palvetoimkond julgustab endale 
soetama viimasel ajal ühe parima praktilise raamatu palvest „Tund, mis muudab maailma“, mis koostöös 
misjoniorganisatsiooniga KrIK on tõlgitud eesti keelde. 

Nimi-toimkond ehk evangelismitoimkond on koostöös erinevate misjoniorganisatsioonidega teinud 
tõhusat tööd. Paljud meist oleme näinud, saanud jaganud evangeelset bukletti „Lootust leides“. Tänan siin 
taas head koostööd organisatsiooniga KrIK, kelle initsiatiivil see buklett on kättesaadavaks saanud. Juba 
kolmas aasta korraldasime ka „Jumala hääle kuulamise“ konverentsi. Ning sai antud välja ka sama 
pealkirjaga raamat, mis sisuliselt on tänaseks läbi müüdud. Üleskutse on olnud ja selleks ka materjali 
valmistatud olla osaline ülemaailmsel ettevõtmisel mai viimasel laupäeval: „Evangeeliumi kuulutamise 
päev“ ja seda praktiliselt viisil. Uudised ja infot leiad FB „Eesti Evangeelne Allianss, evangelismi 
toimkond“. Koostööpartner on KrIK (Kristus Igasse Kodusse). www.krik.ee  
E-toimkonna alla tegutseb alatoimkond -  koguduse rajamine,  mida juhib Peep Saar. 

Möödunud aastal üsna aktiivselt alustas tööd ArtEst+, kaunite kunstide toimkond, mis liidab võrku kõik 
Eestis tegutsevad loomingulise anniga kristlased. www.arteestplus.ee  

Üheks aktiivseks toimkonnaks on pikki aastaid Misjonitoimkond, kelle eestvedamisel on toimunud 
varasematel aegadel Misjonikohvikute korraldamine. Juba 8 aastat on antud eestpalveks misjonäride eest 
välja Misjonikalender. Eelmisest aastast alates alustasime saadet nii TV7 kui Pereraadios „Maitse 
misjonit“. www.misjon.ee  

Üle 16 aasta on toimetanud ühiskondlikult oluline „Eesti palvushommikusöögi toimkond“. Suurim 
väljakutse on detsembri kuul Riigikogus taolise ürituse toimumine. Aga juba mitmeid aastaid on 
organiseeritud ka piirkondlikke palvushommiku söögi kogunemise vaimulike ja ühiskonnategelaste 
osavõtul. www.palvus.ee  

Suurepärast tööd teeb juhtimistoimkond, mille prioriteetseks väljundiks on GLS (The Global Leadership 
Summit) korraldamine. Möödunud aastal juba 10 korda. Rohkem infot www.gls.ee  

Esile tooksin veel ettevõtlustoimkonna tegemisi. Mitmeid aastaid on koondatud ühistele 
mõttevahetustele nii ettevõtjad kui ettevõtlikud inimesed. Tegevuse info mitmel kohal. Lisaks EEA 
kodulehele on info ka http://ettevotja.allianss.ee/ ja FB Eesti Evangeelne Allianss, ettevõtlustoimkond. 

Üsna uus toimkond kannab nime Samarithan Purse ehk siis tegelikult „jõululapse kukkur“. Toimkond 
vahendab lastetöö tarbeks jõulu perioodil kingitusi, mis saabuvad Inglismaal ja omakorda siis 12 
õppetunnist koosnevat lastetöö materjali. Möödunud aastal osales selle projektis 63 kogudust, jagades ligi 
10000 kingipakki 3-14 aastastele lastele! Sellel aastal valmis ka toimkonna koduleht. 



Teoloogia toimkonna kõige aktiivsem tegevus on kord kuus Pereraadios kuulatav Missioonikandja 
saatesarjas esinev teoloogiline arutelu. Möödunud aasta lõpuks oli salvestatud 60 temaatilist tunniajalist 
saadet! Saated on järelkuulatavad Pereraadio arhiivist. 

Erinevaid ülesandeid ja kogunemisi korraldab naistöö toimkond, lausanne toimkond, välistoimkond ja 
KLA.  

Meedia-kommunikatsiooni toimkond ei ole hetkel aktiivne aga sellel aastal on see toimkond ka 
aktiviseerida, sest Euroopas taoline tegutseb ja on saatnud kirja, et kohtuda Eesti kristlastest meedias 
töötavate inimestega. 

Neile lisaks on mõtted olnud veel kahe toimkonna ellu kutsumine: noored ja sport. Saab näha, kuidas 
innukust selle valdkonna inimestel evangeeliumi jagamisel on. Lootust on! 

Admin tööst. Olen püüdnud olla EEA kontoris kaks nädala esimest päeva, kui ei ole kokku lepitud kuskil 
mujal kokkusaamisi või koosolekuid. Olen osalenud Euroopa EA sügiskonverentsil. Möödunud aastal  
koos Helina Voognega, mis toimus Tsehhis. Sellel aastal toimub Euroopa EA konverents Eestis, 
Tallinnas. Allpool veidi enam infot, millise ürituse raames see toimub. 

Juhatusega koosolekuid oleme pidanud üsna sageli. Põhiliselt küll e-maili teel või siis pidades telefoni 
läbirääkimisi. Põhilisteks teemaseks uute liikmete kinnitamine, erinevate toimkondade otsuste läbi 
vaatamine, visiooni kujundamine jne. 

Eestseisus käib koos aastas 2 korda või vajadusel. Üldjuhul eestseisus kuulab ära juhatuse ja 
toimkondade tegevused ning kinnitab olulised arengud organisatsioonis.  

Liikmeid lisandus möödunud aastal 18. Kaks liiget kutsuti igavikku. 2018 aasta alguse seisuga on EEA 
liikmeid 247, 8 kogudust, 6 misjoniorganisatsiooni ja 4 konfessiooni. Ja sellel aastal lahkus igavikku ka 
väga ustav, mitmed toimkonnas tegutsenud Ruth Alas. 

Möödunud aastal palus Euroopa Evangeelse Alliansi juhatus, kas Eesti EA võtaks suurkonverentsi „Hope 

for Europe 2018“ korraldamise oma ülesandeks. EEA juhatuse ja eestseisus oli positiivne ja nii see 
sündmus sellel aastal saab toimuma Tallinnas 8-12.10.2018 Salme kultuurimajas. Tallinna on tulemas ligi 
1000 delegaati kõigist Euroopa EA organisatsioonidest + erinevate evangeelsete ja 
misjoniorganisatsioonide ja võrgustike esindajat. See on suur vastutus ja vajab palju energiakulu ning 
veel enam eestpalveid, et sellel sündmusel oleks mõju meie riigile. Rohkem infot ingliskeelsel saidil: 
https://hopeforeurope.org/  

2018 aastal, vastavalt põhikirjale lõpeb ka EEA juhtide tegutsemistsükkel. Palvetagem, et järgmisel 
tegevusperioodil võiks EEAd juhtida motiveeritud ning innukad inimesed. Valimisaastakoosolek saab 
toimuma ilmselt kevade poole. Täpsustan seda üsna pea! 

Rahalisest seisust! EEA liikmed on otsustanud aastakoosolekul, et liikmed toetavad EEA tegevust ja 
arendamist 12€ aastas. Tänud Sulle ustavuse eest EEA tegevuse toetamisel. 

Liikmemaksu tabelist näen, et Sul on võimalus sellel aastal EEA tegevust toetada 2017 aasta eest ja kuna 
uus aastas käes, siis samas ka 2018 aasta toetuse üle kanda. Üheskoos, väikeste summadega toetades 
võime teha ja korraldada suuri asju. Kui teed ülekande, siis kirjuta seletuse lahtrisse: Liikmeannetus ja 
aasta nr. Siis saan paremini hoida korras EEA andmebaasi! Maksta saab Swedpanka: 
EE732200221014260550 või LHV panka EE267700771001481371. Konto omanik Eesti Evangeelne Allianss. 

 

EEA kuulub nii Euroopa kui Maailma Evangeelse Alliansi liikmeskonda. Et olla nendes 
organisatsioonides täieõiguslik, on nende organisatsioonide aastamaks kokku 1200€. Oleme senini saanud 
avalduse alusel soodustust. 

Nii nagu ütleb EEA slogan: Parim võrgustik evangeeliumi levitamisel. Aga lisaks evangeeliumi 
levitamisele on hea teada, kuidas saame üheskoos olla eestpalvetes maa ja rahva pärast aga ka julgustada 
üksteist paremale Issanda tundmisele! 

 

Õnnistusega ja eestpalves 

Indrek Luide 

EEA peasekretär 
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