
 

Peasekretär 2021_1 kiri! 

Juba ongi üks kuu ära lõigatud aasta tegevusplaanist! 

Aasta algas üleskutsega kogudustele, et tulla kokku ja ühiselt palvetada ja 
jagada mõtteid teemal „Piiblit kaasates“. Sellel aastal ma ei teinud ise suuremat kampaaniat kui vaid 
saatsin kõikidele vaimulikele üleskutse, et kui asulas või piirkonnas on vähemalt 2 kogudust, eriti 
hea kui eri konfessioonist, koguneda, mitte ainult vaimulike tasemel vaid kuhu kutsuda kõik 
koguduse liikmeid et üheskoos kuulata sõna ning ka palvetada. 

Kuna elan Tallinnas, siis olen juba aastaid nädala kava koostanud selles piirkonnas. Olen tänulik 
selles, et sisuliselt kõik kogudused, kellele tegin ettepaneku kutsuda enda juurde osadusse olid 
sellega nõus. Nii toimusid alliansspalvekogunemised 2 EELK, 2 EEKBKL, EMK, EKNK, SPA ja 1 
iseseisvas koguduses. Sõnumi jagajaks oli samuti 2 EELK, 3 EEKBKL, EMK, 1 EKNK ja 1 EEVL 
koguduse esindaja.  

Rõõm oli, et ka mitmes teises paigas ristirahvas kogunes, nagu Hiiumaa, Pärnu, Võru ja Valkla-
Kuusalu! Kõikjalt on tulnud hea tagasiside.  

Eriti hea meel on, et paljudest paikadest toimus ka interneti ülekanne! Tänud ka Pildiraadiole kes 
teenistusi üle kandis Hiiumaalt. Ei tea kas kuskil on need teenistused ka järelvaadatavad 

Tallinnas toimunud alliansspalvekoosolekuid saab järelkuulata-vaadata siit: 

11.01.2021 Eelimi koguduses, jutlus Rein Uuemõis:  

https://www.facebook.com/watch/live/?v=440942070413450&ref=external  

 

12.01.2021 EKNK Toompea koguduses, jutlus Robert Tšerenkov:  

https://toompeakogudus.ee/est/eknk-jutlused/2021/1/12/allianss-palvenadala-jutlus---robert-
tserenkov/ 

 

13.01.2021 Kalju koguduses, jutlus Mart Metsala: 
https://www.youtube.com/watch?v=wMcfC4LSGjA&ab_channel=Kaljukirik&fbclid=IwAR15wC
O9udbkLCTTkD82xcnPUURsqGFchkFsDZJTT7_cZZMLxxJHSXws6Qs 

 

 

 

14.01.2021 Oleviste koguduses, jutlus Aare Kimmel:  
https://youtu.be/fEHj4LrYP3I 

 

17.01.2021EMK Tallinna koguduses, jutlus Urmas Viilma: 
https://www.youtube.com/watch?v=5QRxKPs-Lw0 

 

 

 

EEA 2021 aastal? 

Loodan, et olukord võimaldab toimetada kõikidel toimkondadel – ka nendel, mis hetkel tunduvad 
olevat vaikelus! 



Oluline on silmas pidada EEA peamist eesmärki: võrgustik paremaks evangeeliumi kuulutamiseks! 
Ja samas erinevates valdkondades tegutsevate kristlaste toetamine ja julgustamine evangeeliumi 
esitamiseks! 

EEA juhtimisest! 

2021, vastavalt põhikirjale toimub EEA juhtivorganite valimine. Eestseisuse liikmete ja juhatuse 
liikmete volitused kestavad mai kuuni. Eelmised volitused saadi 19.05.2018. Põhikiri ütleb, et töö 
perioodiks on 3 aastat! 

Veidi EEA struktuurist. On algusest peale sõnastatud EEA struktuur selliselt, et see organisatsioon 
on rohujuure tasandi organisatsioon, kuhu kutsume kõiki evangeelseid kristlasi osalema. Lisaks 
sellele liidab EEA võrgustikku ka evangeelseid konfessioone, iseseisvaid kogudusi ja erinevaid 
misjoniorganisatsioone. 

EEA kõige tähtsam koosolek on organisatsiooni aastakoosolek. Tema valib eestseisuse ja juhatuse. 
Eestseisus on kõrgeim esinduskogu üldkogude vahelisel ajal. Eestseisus koosneb juhatuse 
liikmetest, toimkondade esindajatest ja teistest üldkogu poolt valitud liikmetest. Hetkel on 
eestseisuses 23 liiget.  

Hetkel on ellu kutsutud 17 toimkonda, millised võib leida EEA kodulehelt 
https://www.allianss.ee/2012/01/02/toimkonnad/ 

Järgmises peasekretäri kirjas kirjutan enam toimkondade tegemistest ja arengust! 

 

Üleskutse eestpalveteks EEA liikmeile 

1. Palvetame  
1.1. olukorra pärast, mis valitseb maailmas seoses pandeemiaga.  
1.2. et kogudused jõuaksid evangeeliumiga meie maal iga mehe, naise ja lapseni. 
1.3. et suudaksime sellel aastal vähemalt 1 inimese juhtida Jeesust tundma 
1.4. et kogudustes võiks toimida väike-, palve-, piibli- või osadusgrupid. 
1.5. et EEA juhtidel oleks tarkust korraldada toimkondade tegevust! 
1.6. et oleks kaetud ka EEA majanduslik toimetulek.  

 

EEA kontor asub Tallinna Metodisti kirikus Narva mnt 51, tuba nr 226. Üldjuhul töötan toimetuses 
esmaspäeval ja teisipäeval 9-17ni. Aga kindlasti on mõistlik kokkusaamise aeg ette broneerida, sest 
aegajalt töötan ka väljaspool toimetuse ruume. 

 

Olen tänulik kui oled juba toetanud EEA liikmeannetusena selle ja möödunud aasta liikmemaksu! 
Liikmeannetuse suurus on jätkuvalt sama, mis on aastaid olnud, 12€ aasta. Iga väikene abi on 
suureks toeks EEA tegevuse toetamisel. Ja maksta saab kas Swedpanka EE732200221014260550 

või LHV panka EE267700771001481371. Seletusse kindlasti märkida nimi ja liikmeannetus ning 
aasta. 

 

 

 

 

Indrek Luide 

EEA peasekretär 

8.02.2021 


