
 

 

Austatud EEA liige, ! 

Õnnistatud ja lootusrikast advent- ja jõuluaega! 

Enne veel kui aasta läbi, vaatame mööduvale aastale rõõmsa tänulikkusega. 

Üsna suur väljakutse oli korraldada Eestis Euroopa 36 haaravat konverentsi „Hope for Europe 2018, 
Tallinn“. Aga see sai korraldatud ja see möödus sisukalt aga ka korraldusliku poole pealt jäädi väga 
rahule. 

Konverentsist võtsid osa 36 maa Evangeelse Alliansi esindajad + paljude misjonivõrgustike esindajad. 
Kokku rahvast veidi üle 400. Kõik me mahtusime kenasti Salme Kultuurimajja. 

Konverentsi avaüritusel sündis ka Eesti Evangeelse Alliansi jaoks suurüllatus, kui Euroopa EA 
peasekretär Thomas Bucher kutsus hetkel, kui hakati üle andma Euroopa EA aasta auhinda lavale mind ja 
Peeter Võsu’t, kellega koos olime vastutavad konverentsi korraldamise eest. Kui lavale läksin, siis 
arvasin, et meid kutsuti selleks lavale, et anda kellelegi üle see aasta auhind aga üllatus muutus veel 
suuremaks, kui Thomas B. ütles, et see auhind kuulub Eesti Evaneelsele Alliansile, kes on suutnud 
silmatorkavalt arendada erinevate valdkondade võrgustikke jne. Siin see auhind siis on:  

 

 

Aastat lõpetades loen üles EEA 2018 aasta peamised tegevused, milliseid erinevad toimkonnad on 
korraldanud: 

Palve- ja paastutoimkonna eestvedamisel aasta alguse alliansspalvenädal, mis toimus 2018 aastal ligi 
20s eri linnas-alevis. Palvele üleskutse maakonniti enne Evangeeliumipäeva mai kuul. Koostöö erinevate 
misjoniorganisatsioonidega kui KrIK, kelle kaudu levitatakse raamatut „Tund, 
mis muudab maailma“ ja selle lühiversiooni „Kuidas palvetada“ on aidanud 
ilmselt mitmel nii kogudusel kui ka üksikisikul palvetööd korraldada. Usun, et ka 
Sul on see raamat olemas ja kasutad seda oma palvetöö aktiveerimiseks. Kui veel 
ei ole, on seda võimalik saada. Hinnaks 5€ KrIKi käest. Anna teada ja ma saadan 
selle Sulle, kui seda Sul veel ei ole! Nii palju ette ruttavalt, et 2019 aasta 
alliansspalvenädal toimub 13-20.01.2019 ja läbivaks teemaks on „Ühtsus 
mitmekesisuses“. Materjal saadaval EEA kodulehel: 
http://www.allianss.ee/2018/11/19/alliansspalvenadal-2019/ 



 

Evangelismi toimkond toimetab koostöös aktiivselt KrIK (Kristus igasse kodusse) 
organisatsiooniga. Kõik me oleme ehk näinud „Lootust Leides“ või „Parim sõber“ 
buklette, mida saab jagada kõikjale, kuhu liigume. Neid on nii eesti kui vene keeles.  

Toimkonna poolt korraldatud Sügiskonverents Kehras koostöös New Wine 
International organisatsiooniga Inglismaalt oli erakordselt oluline eriti koguduste ja 
tööharu juhtide jaoks. Teemaks oli „Kogudus muutuste keerises 21 sajandil“.  

2019 aastal on suureks üleskutseks organiseerida kogudusi ning igat ristiinimest 
evangeeliumi levikule. Suureks abiks on selles väike bukletike „3 sammu isiklikuks 
evangelismiks“. 

On veel saadaval ka paar head raamatut, mis aitavad Jumala 
hääle kuulmisele ja sellest lähtuvale tegemistele kaasa: 
Jumala hääle kuulama õppimine ja Prohveteeri. Mõlemaid 
raamatuid on veel väga väike hulk saadaval! 

 

 

 

 

2018 aastal sõlmisin ka lepingu 
organisatsiooniga CBS, kes annab välja piibli uurimismaterjale koguduste 
kodugruppidele ja ka isiklikuks uurimiseks. Sellel aastal trükkisime ära Filipi kirja 
materjalid, järgmisel aastal trükime Efesuse kirja ja Apostlite tegude raamatute 
õppematerjalid. Rohkem sellest http://cbseesti.org/ Materjale saab tellida minu 
käest. Igas õppevihikus on 6 tundi ja vihik maksab 6€ ehk siis 1 tund ja 1€. 
Tagasisidena nii palju, et kogudused, kes on võtnud need materjalid kasutusse on 
saanud väga suure õnnistuse. Materjale tehakse nii noortele kui lastele. Eesti 
keeles on hetkel vaid põhiõppevihik! 

  

Evangelismi toimkonna alla tegutseb ka koguduste rajamise alatoimkond M4. 

 

Kunstitoimkond - ArtEst+ on nüüd korraldanud juba 3 konverentsi. Samuti osalesime 
toimkonnana üle Euroopalisel konverentsil Hope for Europe, mis toimus Tallinnas. 2019 
aasta konverents toimub 2.märtsil Tallinnas. Ka kunstitoimkond on andnud välja väga 
hea raamatu, mis on väga praktiline lugemine igale loovale inimesele, kes tahab 
Kuningriigis õnnistuseks olla. https://artestplus.allianss.ee/  

 

Misjonitoimkond on igal aastal toimetanud Misjonikalendrit. 2018 aastal koostöös 
kunstitoimkonnaga. Mõned kalendrid on veel saadaval, kes soovib lisaks toiduretsepti lehele ka kristlaste 
kunsti oma arhiivi saada, võite minu käest kalendreid saada. Aga juba on valmis ka 2019 aasta kalender, 
mille piltidel on misjonimaade rahvariided. Retseptide lisaleht annab võimaluse süüvida 18 eri 
misjonimaa suppidesse. Üsna aktiivne töö toimus koostöös TV7 ja Pereraadioga, kus igakuiselt valmis 
saade, pealkirjaga „Maitse misjonit“. Neid saateid on võimalik näha ja kuulata ka meediakanalite 
arhiivest. Uusimad uudised on muidugi toimkonna kodulehel: http://misjon.ee/ 

 

„Eesti palvushommikusöögi toimkond“ korraldas juba 17 korda palvushommikusöögi Riigikogu suures 
saalis.. On hea meel seda korraldada koos EEA toimkonna ja riigikogu vastava toimkonnaga. Teemaks oli 
sellel aastal, mis http://www.palvus.ee/  

Suurepärast tööd teeb juhtimistoimkond, mille prioriteetseks väljundiks on GLS (The Global Leadership 
Summit) korraldamine. Sellel aastal toimus GLS eriti põnevas paigas, kui Kultuurikatel. Juba ruumidesse 
sisenemine oli elamus, sest uks ruumidesse toimus suure korstna jalamilt. Rohkem infot 
http://gls.ee/2018/et/. Tänan kogu tiimi, kes on korraldanud juba aastaid väga atraktiivseid GLS 
kogunemisi! 



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 OCC (Operation Christmas Child). Sellel aastal asus toimkonda juhtima 
Enno Rebane, kes ka varasemas perioodis on teemaga tegelenud. Pakke UKst saabus 8000. Kogudusi 
liitus selle projektiga 50. Palvetame, et sellel tööl oleks suur vili ja meie keskel elavad lapsed kohtuks 
evangeeliumiga ning võtaksid ka evangeeliumi vastu. 

Meedia-kommunikatsiooni toimkond kogunes mööduval aastal üle pika aja. Eelolev aastal soovime 
kaardistada kõik Eestis töötavad kristlastest meedias töötavad isikud.  

Admin tööst. Möödunud aastal olen saanud korraldada EEA võrgustiku tööd kahel päeval nädalas. 
Milliseks kujuneb töö ja tegevus eeloleval aastal, veel ei oska öelda. Toimkonnad on kenasti toimetamas 
ning see oligi ehk minu üheks unistuseks, et erinevad tegevusvaldkonnad töötavad ning toimetavad ning 
haaravad kaasa kõiki kes mingis valdkonnas tunneb ennast anniga kaasa tegutsema. 2018 aasta Euroopa 
EA aastakoosolek toimus Tallinnas ja eelpool on juba sellest juttu, et see oli märkimisväärne Eesti EA 
tegevuse jaoks. 2019 aastal toimub EEA aastakoosolek Saksamaal. 

Juhatus. EEA valis selle aasta koosolekul tagasi mitmeid aastaid toimetanud juhatuse. Selle eest tänan 
kõiki, kes selle mandaadi on andnud. Suhtleme üksteisega üsna sageli telefoni ja e-maili tee, pidades 
läbirääkimise mõned korrad aastas ka kokku saades. 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 24. 2018 aasta jõulueelse seisuga on EEA liikmeid 254, 8 kogudust, 
6 misjoniorganisatsiooni ja 4 konfessiooni.  

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 2018 aasta eest. 
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 

19.12.2018 


