
EEA arengu nõupidamise väljasõit 28.06.2022. 

Osalesid:  

EEA juhatuse liikmed: Indrek Luide, Peeter Võsu, Janek Pallase, Ivo Unt, Joel Aulis.  

Juurde kutsutud: Eenok Palm, Kertu Toots, Endel Treiman, Sergii Bilokin, Kaire Lotamõis, Pille 
Mägila, Annelise Askjem, Renno Rannamäe. 

28.06.2022 toimus EEA juhatuse ja eestseisuse väljasõit Tallinna lähedal asuvas Hugo Leppnurme 
majamuuseumisse. Grupi võõrustas EEA juhatuse liige, Hugo Leppnurme lapselaps Tallinna 
Metodisti koguduse pastor Joel Aulis! 

Kokkutulemise ideeks oli korraldada ajurünnak, kuidas arendada edasi EEA palvetööd ja 
evangeeliumi levitamist. Ilmselt ei saa üht teisest lahutada. 

Juba 10 aastat tagasi sai alustatud, seoses Kristuspäevaga, arendada ülevabariigiline palvevõrgustik. 
Palve on see, mis ühendab kõiki ristiinimesi. Ning erinevad palvevormid vaid rikastavad kogu 
toimimist kogudustes laiapõhjaliselt. 

Peale Kristuspäeva jäi teema arendamine siiski soiku aga midagi siiski sai arendatud aga mitte 
selliselt, et see täna oleks toimiv. 

Kord Jumalalt antud mõtted ja ideed aga tõusid taas päevakorrale. 

Palve on kõige tõhusam viis kõrvaldada takistusi. Nii palju kui palvetatakse, on võimalus võita 
maailm. 

Palvetöös on 3 olulise tähtsusega arengut: 

1. Asutada palvekool 
2. Paikkonna ristiinimestena koguneda periooditi ühiselt palvetama üleskutse „EESTI 

KRISTUSELE“ all. 
3. Arendada välja maakondade ülene PALVEVÕRGUSTIK 

Siit tulenevalt ka ülesanded, mida selleks teha: 

1. Igast maakonnast leida 2-3 isikut, et soovib pühendada palvetööle, seda valdkonda 

õppides, jagades, julgustades moodustades sellest 
2. Palvekoor, kes vähemalt 1 kord aastas kogunevad täienduskoolituseks. 
3. Kogudused on valmis teatud piirkonna piires kogunema palveks, palvekoolituseks ja 

selle läbi liikuda võitma seda maad Kristusele. 

Lisaks sellele nädal enne EVANGEELIUMIPÄEVA (G.O.D.) toimub mai viimasel laupäeval 
ülemaailmselt, kogudused ja piirkonnad kogunevad palveks ja üksteise julgustamiseks. 

 

Leidsime ka, et lisaks koguduste evangeelsetele projektidele peab toimuma ka suuremaid 
evangeelseid kampaaniaid, mis oleks nähtavad ka ühiskonnale. Nii kerkis esile 3 võimalust: 

1. Franklin Grahami Lootuse festival aastal 2024 

2. Meedia mission koostöös IRR-TVga 

3. Reid Saunders Missio 

Kõik need kampaaniad vajavad aga tugevat ettevalmistust nii palves kui reaalses tegevuses: 
koolitused materjalide ettevalmistamine jne. EEA ühendaks neid üritusi. Kõik need erinevad 
kampaaniad vajavad järeltöö tegijaid ja nende koolitamist, siis EEA on otsustanud, et me ei koolita 



iga kampaania jaoks eraldi vaid näeme neid projekte ühise tegevusena. Olgugi, et igal kampaanial 
on mõningased iseärasused aga üldjoontes siiski sama suund. 

Leidisime siiski, et kõige efektiivsem viis jõuda naabrini on isikliku evangelismi kaudu. Ja selleks 
sobib väga hästi ANDREASE liikumine. 7 sammu kuidas jõuda inimeseni ja teda viia lõpuks 
otsustamiseni kaas koos või ilma Jeesuseta elu. Andrease palvekaardil on 10 rida, kuhu saad 
märkida nende inimeste nimed, kelle pärast ollakse valmis pühendunud tegutsema. Ja sellest 
tulenevalt 7 sammu mis aitavad seda tööd teha. 

1. Palvetan iga päev eelloetletud inimeste eest. 
2. Annan teada, et nende eest palvetan. 
3. Küsin, kas neil on konkreetseid palvesoove. 
4. Arendan nendega sõprussuhteid, esitades evangeeliumit isikliku tunnistuse ja Piibli abil. 
5. Kutsun neid kristliku elu tutvustavale (Alfa) kursusele, julgustades Kristust oma ellu vastu 
võtmast. 
6. Leian võimalust külastada nende kodusid. 
7. Palvetan jätkuvalt igaühe eest ning toetan neid nende vaimulikus kasvamises, kuni neist 
saavad ustavad Kristuse jüngrid ehk järgmised „Andreased“. 
 

Veidi sai kõneldud ka jüngriks saamise-tegemise mõtetest. On palju materjali, mis saavad sellele 
kaasa aidata. Lootusfestivalist pärit jüngrikoolitus, Kingfisheri töövihikud ja EKNK Austraalias 
elav pastor Harru Leesmenti koostatud õppevihik. 

Päev lõppes tõdemusega, et võtame veidi aega selgineda, millised on need kõige õigemad 
evangeelsed krusaadid tulles kokku taas suve lõpupäevadel.  

Kui Sul on ettepanekuid palveteemal või evangeeliumi kuulutamise teemal siis anna sellest teada ja 
kirjuta mulle: sekretar@allianss.ee  

Head kaasamõtlemist ja palvetamist! 


