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Austatud EEA liige! 

Muutused meie sees ja meie keskel ja meie ümber on tänapäeval märksõnadeks, mis saavad ja 
võivad mõjutada pea igat inimest, kellega lävime! 

EEA kõige pikemaajalised toimkonnad on: palve-, evangelismi toimkond, mis on ka kõige 
olulisemad tegevused EEA formaadis tegutsemisel. Ja need on ka aluseks kõikidele teistele 
toimkondadele st kui kogunevad kas kunstiinimesed, ettevõtjad, haridustöötajad või perekond, siis 
selliste kogunemiste üheks fookuseks on vastava valdkonna tegijate kaudu jõudu vabastava 
evangeeliumiga veel mitte Kristust tundvate tegijate juurde. 

 

Pakkuda on väikegruppidele! 

Toimus CBS Euroopa zoom konverents, kus osales Soome ( Antti Ronkainen), kes on ka CBS 
Euroopa juht, Bulgaaria (Ivaylo Syarov), Ukraina (Vasiliy Gutšalo), Tšehhi (Petr Coufal), 
Valgevene (Alex ), Slovakkia (Stanislav Stebel) CBS juhid oma riigis! 

CBS on organisatsioon, kes pakub koguduste kodu-, piibli või rakugruppidele vahendeid piibli 
paremaks mõistmiseks. On välja töötatud heas kvaliteedis 
õppematerjal piibli osade paremaks tundmiseks. Selle eelduseks ei ole 
mitte kõrge teoloogiline haridus vaid huvi piibli ja selle kaudu hea 
elutarkuse tundmiseks. 

Selleks on välja töötatud õppevihik, mis sisaldab 6 õppetundi. Kui 
mingi kiri või pühakirja raamat on mahukam, siis on valmistatud mitu 
õppevihikut. Nii on eesti keeles saadaval Filipi kirja kohta 1 õppevihik 
ehk 6 õppetundi. Efesuse kirja kohta on 2 vihikut, ehk 12 õppetundi, 
Apostlite tegude raamatu kohta 5 vihikut, ehk 30 õppetundi. Kuna 
nende materjalide ettevalmistus on isemajandava põhimõttega, st iga 
järgmise kirja tõlkimine ja ettevalmistus nõuab ressursse, siis on 
praegu ühe vihiku hinnaks 6€. On valminud ka trükikõlbulikuks 
Rooma kirja õppevihikud! 

23.03. oli taas Euroopa CBS juhtide koosolek. Osales 7 riiki. Eesti 
osaks on valmistada uus koduleht ning leida ka isik(ud), kes sooviksid 
selles valdkonnas olla PR ja vahendaja! 

 

Koroona ja EEA! 

Evangeelsed kristlased on väga oluline jõud osalemaks olukordade muutmisel või arengul. Praegu 
on tulipunktis meie maal koroona. Selle viirusega seoses vastakaid arvamusi. Mõned arvavad, et 
seda ei ole olemas ja teised võitlevad, et sellest haigusest eluga välja tulla!? Mida peame tegema 
evangeelsetena. Kui arvame, et see on tühipaljas mull, siis oleme ilmselt pimedad nägemaks, et 
Jumal on näinud selle maa kõlvatust ja tagajärgi me kogeme – mõned omal nahal, mõned 
pealtvaatajatena. Ka isiklikult olen selle haiguse läbi põdenud, siiski suht kergelt. Siiski siiamaani 
on tunda teatud jaksu vähenemist võrreldes sellele eelneva ajaga! 

Ärgem olgem siis rumalate neitsite sarnased, kes ei märka Jumala märguandeid. Ärme süüdista 
koroonaga seoses ka saatanat vaid pigem otsime probleeme endas ja suhtes Jumalaga. Nii Vana kui 
Uus Testament kutsub üles meelt parandama pigem sellistes olukordades. 

EEA majanduslik osa! 

EEA majandus on seotud üksiisikute ehk liikme annetustega ja toimkondade toetusega. Sellel aastal 
aga on eriline eesõigus liikmetel olla osaline nende vajaduste katmisel, mis igakuiselt maksma peab. 



Eelarve kulutustes igakuiselt on vaja 560€ (peasekretäri palk + maksud ning kontori rendikulud + 
raamatupidamine). Iga liikme väike osalemine 12€ aastas, on oluline toetus nende kulutuste 
katmisel aga ka töö ja tegevuse arendamisel. Ühekordsete väljaminekutema aastas on Eesti EA 
liikmemaks Euroopa ja Maailma EA liikmemaksuna, mis on 1250€. Selle aastal saime küll 
soodustuse 50%. Kui me igaüks paneme ühisesse kukrusse veidi, siis saame hulgakesi hoopis 
rohkem valmis teha! Tänud kui oled oma liikmemaksu sellel ja eelmisel aastal tasutud. Saame 
kindamini liikuda uude arengusse! 

EEA juhtorganid 

Sellel aastal lõpevad EEA juhtorganiste volitused. Oleme juhatusega arutanud võimalikku 
struktuuri muudatust. Aga sellest täpsemalt ehk järgmises kirjas. Soovin juhatuse ja eestseisusega 
struktuuriküsimustes nõu pidada. Kuna praegune olukord ühiskonnas ei võimalda ka üldkogu 
normaalses situatsiooni kokku tulla, siis ootame kogunemiseks ka valitsuse luba mitte ainult EEAle 
vaid kogu ühiskonnale 

Toimkondade tegevusest. 

Kuna EEA on siiski evangeeliumi jagamise organisatsioon. Aga nagu ka eelnevalt olen kirjutanud, 
siis koroona on takistamas normaalsituatsioonis evangeeliumi jagamist. Küll valmistuvad 
toimkonnad toimetama aktiivsemalt selle perioodi ettevalmistamas, kus või üksteisega kontaktis 
olla. Näiteks loovate toimkond kavandab augustis maalimise laagrit Saaremaal, misjonitoimkond on 
valmistamas järgmise aasta kalendri materjali ettevalmistamisel. Selleks koostöös Artest+ 
toimkonnaga on valmistus avama kunstinäitust Tartu Salemi kirikus jne. 

Paastu- ja palvetoimkond kutsus ülesse kõiki kellel vähegi võimalik möödunud nädalal 
palvetamaks olukorra pärast ühiskonnas ja selleks eriti võtta aega Suur Reedel paastuda. Me sageli 
ei tea Jumala kava midagi lubada või midagi keelata. Nii nagu ka EKN oma pöördumise avasalmina 
ja ehk me kõik tunnetame, et jumalarahval on eesõigus võtta aeg maha, pöörduda Issanda poole 
ning parandada meelt. Võib ju juhtuda, et märkamatult oleme oma igapäevaelus pigem pöördunud 
ühiskonna meelsuse järgi toimetama kui Jumala tahtmist tegema! 

 

Isiklikust elust. Haigestusin koroonasse 28.02. ja 10 päeva põdesin seda kogu perega. Poolest 
märtsist lubati meid taas rahva sekka!  

Issand õnnistagu Sind ja suurt lootust paremasse aega. Valmistume kohtumisteks! 
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