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Esimehe 2021. aasta aruanne ja uue
aasta nägemus
Jälle on üks aasta mööda saanud ning on aeg teha põgus tagasivaade sellele, mis
on olnud, ning mõelda ka sellele, mis on ees. Möödaläinu meenutamisega on mui
dugi alati see probleem, et kirja pandud ajalugu on paljuski subjektiivne ning sõltub
sellest, kuidas autor seda kirjeldab ning milliseid järeldusi teeb. Seega olen teadlik
ka minu ees seisvast raskest ülesandest: kuidas õiglaselt hinnata möödunud aastal
meie koguduste liidus toimuvat? Võibolla peangi siinkohal kohe ära märkima, et
esitan teile oma valikulist ning subjektiivset kokkuvõtet sellest, mida möödunud
aasta kohta arvan. Ning loodan, et minu kolleegide täiendavad aruanded aitavad
saada parema ja täpsema ülevaate sellest, mida möödunud aasta meile tervikuna
tähendas.
Alustuseks ütlen, et aasta 2021 ei olnud kerge aasta. Minu jaoks võtavad selle aasta
kokku järgmised trendid: süvenev ebakindlus tuleviku suhtes, vastanduvate seisu
kohtade paljusus ning kasvavat kannatlikkust nõudev ootus pandeemia lõppemisest.
Kõlab uskumatuna, et oleme ülemaailmse pandeemia tingimustes elanud juba
rohkem kui kaks aastat. See aeg on meisse kõigisse oma jälje jätnud, muutes nii
meid, kui ka meie kogudust. Osalt oleme selle haigusega meie keskel juba harjunud.
Oleme kohandanud viise, kuidas kogudusena toimida ning sellest on saanud uus
rutiin. Teisalt jälle oleme pandeemiaga seotud piirangutest üha rohkem väsimas
ning pead tõstab kasvav rahulolematus ja aina julgem ja murettekitavam mässu
meelsus. See väljendubki süvenevas ebakindluses koguduse tuleviku suhtes ning
üha jõulisemalt väljenduvate vastanduvate ja äärmuslike seisukohtade paljususes,
mis koguduse üksolemisele kindlasti head ei tee. Loomulikult tunnen ma selle pärast
südames kasvavat muret ning oleme ka liidu juhtkonnas palvemeelselt arutanud,
kuidas sellest välja tulla.
Siiski ei soovi ma seekordses aasta kokkuvõttes keskenduda pandeemia mõjule
meie koguduste elus, vaid soovin väljendada hoopis minus kasvavat looturikkust.
Me oleme ju ikkagi tulevikku vaatav, Kristuse teist tulekut ootav rahvas. Ja mul on
südames kasvav tunne, et alanud uus aasta saab olema taastumise aasta. Ja selle
pärast soovin keskenduda pigem sellele, mis meid innustab ja ühendab, kui sellele,
mis liigagi palju tähelepanu saab ja meid lahutab. Vaidluse vaim ei ole Jumala Vaim.
Niisiis, järgnevalt püüan kokku võtta selle, mis 2021. aastat heas mõttes meenutama
jääb.

2021. aasta tegemised kokkuvõetuna
Alustan kokkuvõtliku ülevaatega meie tegevusest numbrites. Liidu nõukogu kohtus
2021. aastal kokku kuus korda, kus tehti 52 otsust. Siinkohal tänan südamest kõiki
liidu nõukogu liikmeid meeldiva, konstruktiivse ja kaasamõtleva koostöö eest. Mitmed
laual olnud küsimustest polnud lihtsad, kuid meeskonnana saime me minu hinnan
gul väga hästi hakkama. Loodan, et jätkame veelgi paremini ka uuel alanud aastal.

3

Liidu AdCom ehk administratiivne komitee, kuhu hetke seisuga kuuluvad liidu nõukogu
otsusega lisaks juhatuse liikmetele veel Krõõt Lõbus, Allan Randlepp ja Aleksandr
Tsugai, kohtus kokku 21 korda (osad online, osad füüsiliselt Tallinna kontoris), kus
tehti kokku 106 otsust, millest paljud edastati otsustamiseks liidu nõukogule.
Samuti toimus esmaspäeviti Tallinnas ligi 40 kontori koosolekut, millest võtsid osa
lisaks liidu juhtkonnale erinevate tööharude juhid, kus antakse regulaarselt ülevaateid
erinevate valdkondade tegevustest, arengutest ja projektidest ning seatakse uusi
eesmärke, lepitakse omavahel asju kokku, ja julgustatakse ja palvetatakse üheskoos.
Iga esmaspäev algas ja jätkuvalt algab meil ühise palvusega. Need kokkusaamised
on saanud asendamatuks osake meie liidu töökorraldusest.
Lisaks olen liidu esimehena täitnud võimaluste piires ka muid ametiga seotud kohus
tusi ja võimalusi. 2021. aastal oli mul võimalik külastada kümmet Eesti kogudust,
osaleda igakuiselt Balti uniooni AdComi koosolekutel ja esindada meid Eesti Kirikute
Nõukogus. Samuti leidsid aset peaaegu igakuiselt meie töötajate koosolekud ja
ühised väljasõidud.
Millised aga olid meie 2021. aasta olulisimad otsused ja otsustega kaasa tulnud
muutused?
•

Märtsis kiitsime heaks pikalt ette valmistatud Eesti liidu tegevuskava aastateks
2021–2025, mis jõudis trükitud kujul ka kõikidesse kogudustesse.

•

Suve jooksul muutusid paljude pastorite tööpiirkonnad. Uue pastori said Elva, Türi,
Tallinna III ja Põltsamaa kogudus. Kompassi kogudus sai omale uue piiblitöölise.

•

Juuni nõukogu otsusega võtsime tööle uue pastori, Aleksandr Glamozdinovi,
kes jõudis koos perega Eesti augusti lõpus ja alustas septembris Jõhvi ja Narva
koguduse pastorina.

•

Saime üheks Annemõisa Kinnisvara OÜ osanikuks, et kaasa aidata kristliku hool
dekodu rajamisse Tartusse, mille ehitustööd praegu hoolega käivad.

•

Astusime otsustavaid samme meie töötajate liikumiseks ordineerimise või voli
tamise suunas.

•

Aasta lõpus alustas tööd värskelt loodud telemeedia kolleegium, et edendada
meie juba aastaseks saanud stuudio tööd.

Need olid mõned olulisimad väljavõtted liidu nõukogu 2021. aasta otsustest ja nende
otsustega kaasnevatest tegevustest. Loomulikult on kogudustes ja erinevates töö
harudes veel palju juhtunud, kuid sellest räägivad juba teised valdkondade juhid ise.
Sooviksin siinkohal tähelepanu juhtida veel vaid asjaolule, et liidu esimehena sõltun
ma täielikult meie ühise meeskonna panusest ja otsustest. Mul on küll võimalus
oma ameti tõttu mõjutada paljude asjade käiku, kuid tegelikud otsused, mis meie
elu koguduste liidus korraldavad, tehakse ikkagi meeskondlikku kokkuleppena ehk
nõukogus, AdComis, ja teiste kokku lepitud komisjonide ning kokkusaamiste ühise
otsuse tulemusena. See on koostöö ja selle eest olen ma väga tänulik.
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2022. aasta visioon
Kuidas edasi? Nagu ma selle aruande alguses juba tõdesid, on mul selline tunnetus,
et alanud aasta võiks olla taastumise aasta. Mida see meie jaoks tähendab?
Esiteks usun, et liigume ka pandeemiast taastumise ning normaalsema elukorralduse
suunas. On küll neid, kes hirmutavad meid mõttega, et see ongi nüüd uus reaalsus
ja midagi paremaks ei lähe, kuid minu usk tugineb siiski sellele tõsiasjale, et Jumala
abiga on meid läbi kantud ka varasematest rasketest aegadest ning Jumala olemuses
on olnud alati taastada, nagu see oli ka Iisraeliga iga vangipõlve ja kannatuse keskel.
Ma toetun siinkohal Aamose raamatus öeldud Issanda sõnadele: „Vaata, päevad
tulevad, ütleb issand, mil kündja jõuab järele lõikajale ja viinamarjasõtkuja seemne
külvajale; siis tilguvad mäed värsket veini ja kõik künkad sulavad. Siis ma pööran
oma iisraeli rahva vangipõlve, nad ehitavad üles hävitatud linnad ja elavad neis;
nad istutavad viinamägesid ja joovad nende veini, nad rajavad rohuaedu ja söövad
nende vilja.“ (Am 9:13–14)
Sellest lootusest lähtuvalt, teiseks, on minu visiooniks alanud aastal liikuda ka
kogudusena taastumise suunas. Ma loodan, et me suudame üheskoos peatada
erimeelsuste ja vastanduvate seisukohtade laviini, sest Kristuse armastus sunnib
meid. Loodan, et vaktsineerimise ja maskikandmise küsimus ei jää meie omavahelisi
diskussioone domineerima ning meie suhteid rikkuma. Loodan, et suudame peatada
sellise meelsuse pealetungi, mis kritiseerib, heidab ette ja on pidevalt rahulolematu
ning täis protestivaimu. Ma loodan, et selle aasta visioon meie kõigi jaoks oleks ins
pireeritud Kristuse sõnadest: „Võtke enda peale minu ike ja õppige minult, sest mina
olen tasane ja südamelt alandlik ja te leiate hingamise oma hingedele.“ (Mt 11:29).
Niisiis, loodan, et uus alanud aasta on taastumise aasta, kus leiame „hingamise oma
hingedele“, mis on võimalik vaid siis, kui oleme tasased ja südamelt alandlikud. Keegi
ütles mulle, et see aasta võiks olla eriline palve aasta. Ja ma olen temaga väga nõus:
taastumise ime on otseses seoses palvega. Seega jäägu sel aastal vaidlused meist
kaugele ning andkem maad taastamise Vaimule meie südametes ja meie eludes.
Mida veel aga soovime sel aastal saavutada? Kindlasti jätkame juba sellega, mille
oleme eesmärgiks seadnud. Lähtuma oma 2022. aasta tegevustes möödunud
aastal vastu võetud viie aasta tegevusplaanist! Loodan juba selle töökoosoleku
raames liidu tegevuskava üheskoos konstruktiivselt üle vaadata, nagu see on kirjas
ka tegevuskavas endas. Aga kindlasti jätkame ka järgmiste valdkondadega:
•

Telemeedia: 2020. aasta detsembris alustas tööd meie oma telemeedia stuudio.
Täna tähistame selle rohkem kui aastast teenistust, kuid ühtlasi soovime ka selle
arenguga edasi liikuda. Uue telemeedia kolleegiumi moodustamise kaudu liigume
edasi struktuursema ja läbimõelduma telemeedia misjonitöö poole, kaasates
rohkem erineva valdkonna spetsialiste.

•

Koguduste rajamine: jätkuvalt usume uute koguduste rajamise vajalikkusesse.
Need on nagu lapsed, kelle sündimine on ka perekonna jätkusuutlikkuse koha
pealt asendamatu. 2022. aastal on eesmärgiks luua Tallinnasse kaks uut pistikut.

•

Rõõmusaare laagrikeskuse (endise Samliku) jätkuv arendamine: peame
oluliseks meie oma laagrikeskuse väljaehitamist ja arendamist. Me väga vajame
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kohta, kus meil oleks ühiste mälestuste, osaduse, ja koos õppimise võimalus. Me
vajame laagrikesksust, mis ühendaks meid üle Eesti, kus saaksime korraldada
koolitusi, ja kus meie lapsed ja noored võiksid tundma õppida Jumalat ning luua
omale uusi, eluaegseid sõprussidemeid.
•

On juubeliaasta: alanud aastal tähistame ühtlasi ka adventliikumise 125. aasta
päeva Eestis. Ka mitmed teised meie kogudused tähistavad sel aastal oma juu
belit. Ka liit on võtnud eesmärgiks üle pika aja korraldada Kevadpidustused selle
aastapäeva tähistamiseks. Usun, et kõik need tähistamised on osa suurepärasest
võimalusest mitte üksnes taaskohtuda, vaid taastada ja parandada ka meie
ühtsuse vaimu.

Kindlasti on veel nii mõndagi, mis siin ütlemata jäi. Kuid mida kokkuvõtvalt öelda
soovin, on see, et jätkan oma kohustuste täitmist, koguduse teenimist oma võimete
kohaselt nii kaua, kui selleks mind usaldatakse.
Loodan siis, et ees seisab taastumise aasta ning kinnitagu teid lõpetuseks sõnad,
mis kirja pandud Jesaja raamatusse: „Aga kes ootavad Issandat, saavad uut rammu,
need tõusevad tiibadega üles nagu kotkad: nad jooksevad ega tüdi, nad käivad ega
väsi.“ (Js 40:31)

Andres Ploompuu
esimees
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Peasekretäri aruanne
Liidu töötajad
Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Eesti Liidu poolt välja antud ja kehtivad
adventkoguduse tööload:
Ministerial Credentials
Isik

Tööloa number

Kehtivuse aeg

Aleksandr Glamozdinov

21-001

31.12.2023

19-003

31.12.2023

19-018

31.12.2023

19-002

31.12.2023

19-005

31.12.2023

Olavi Laur
David Nõmmik
Andres Ploompuu
Vadim Skrypiy
Ministerial License
Isik
Toivo Kaasik

Tööloa number
19-007

Priit Keel

19-019

Kehtivuse aeg
31.12.2023
31.12.2023

Administrative Minister Credentials
Isik
Tööloa number
Mervi Kalmus
19-012
Jaanus-Janari Kogerman 19-011

Kehtivuse aeg
31.12.2023
31.12.2023

Administrative Minister License
Isik
Aiki Pärna
Allan Randlepp

Tööloa number
19-020
19-013

Kehtivuse aeg
31.12.2023
31.12.2023

Commissioned Minister License
Isik
Hele Kulp
Marge Randlepp
Virve Toom

Tööloa number
19-008
19-009
19-010

Kehtivuse aeg
31.12.2023
31.12.2023
31.12.2023

Tööloa number
19-017
19-015
19-014

Kehtivuse aeg
31.12.2023
31.12.2023
31.12.2023

Missionary License
Isik
Silvia Kirsch
Krõõt Lõbus
Aleksandr Tsugai
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Lepingulised töötajad, osalise tööajaga
Averonika Beekmann, Kaile Tuvi, Mall Kaaver
Honorary / Emeritus Ministerial Credentials, Balti Uniooni poolt väljastatud
Tõnu Jugar, Rein Kalmus, Rein Käsk, Valdek Lõhmus, Heino Lukk,
Vitali Mirošnitšenko, Viktor Noginovski, Mati Ploompuu
•

2021. aasta septembrist läks pensionile pastor Rein Kalmus.

•

Mar Said Hernández Castañón’il sai täis aasta misjonärina töötamist
toetades kolme Balti vabariigi meediategevust. Tema tööaeg lõppes
31.08.2021.

•

Mervi Kalmus naasis liitu tööle 1.09.21 osalise töökoormusega.

•

Septembrist alustas tööd Aleksandr Glamozdinov, kes tuli perega Vene
maalt Eestisse.

Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Eesti Liit töötab järgmises koosseisus:
Esimees Andres Ploompuu
Peasekretär Virve Toom
Laekur Jaanus-Janari Kogerman
Haridustöö juht ja meediamisjoni kolleegiumi juht Mervi Kalmus
Rajaleidjate juht Jaanus-Janari Kogerman
Tervisetöö juht Allan Randlepp
Lastetöö juht Aiki Pärna
Noortetöö juht Krõõt Lõbus
Koguduste rajamise juht Ivo Käsk
Raamatupidaja, kirjanduslao abiline, juhtkonna assistent Silvia Kirsch
Uudistetoimetaja, ajakirja Meie Aeg toimetaja Averonika Beekmann
Infosekretär, raamatute ja reklaamide kujundaja Kaile Tuvi
Hingamispäevakooli õppetükkide tõlkimisega tegeleb Mall Kaaver
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Liidu nõukogu
Liidu nõukogu koosseis 2021. aastal on olnud Andres Ploompuu, Jaanus-Janari Koger
man, Virve Toom, Aleksandr Tsugai, Rein Kalmus, David Nõmmik, Allan Randlepp,
Krõõt Lõbus, Arina Karlova, Hans Soosaar, Averonika Beekmann ja Liisu Jallai.
Liidu nõukogu koosolekud toimusid 2021. aastal kuuel korral, harvemini, kui eelmistel
aastatel tavaks on olnud. Selleks, et nõukogu liikmed siiski jooksavalt kõigi teema
dega kursis oleksid, on toimunud AdComi protokollid koheselt nõukogu liikmetele
edastatud. Liidu nõukogu on aasta jooksul vastu võtnud 52 otsust.
Hoolsalt on kasutatud võimalust ja vajadust onlines kokku saada, kuuest korrast
vaid kahel korral saime kokku reaalselt.
AdComi koosseisus on Andres Ploompuu, Virve Toom, Jaanus-Janari Kogerman,
Aleksandr Tsugai, Krõõt Lõbus ja Allan Randlepp.
Ka AdComi töös on suur osakaal olnud online koosolekutel. 21st korrast on vaid 5
korral kokku saadud füüsiliselt. Hea meel on kõrge osalemise aktiivsuse pärast, vaid
viiel korral 21st on keegi puudu olnud. AdCom on aasta jooksul teinud 52 otsust.

Kogudus
31.12.2021. detsembri seisuga on Eestis tegutsemas 18 kogudust, 2 väikekogudust
ja 1 kodukogudus.
Järgmisel lehel olevas tabelis on 2021. aasta liikmete liikumised koguduste lõikes.
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Liikmete aruanne 01.01.21.–31.12.2021
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Lahkunud
kokku

Liikmete arv
aasta lõpus

2

43

1

14

2

3

78

1

3

19

1

33

Omal soovil
lahkunud

26

Kustutatud

2

Surnud

Kirjadega

Kirjadega

Hääletatud

Ristitud

Lahkunud
Liitunud kokku

Kogudus

Liikmete arv
aasta alguses

Liitunud

Elva

28

2

Haapsalu

44

Jõgeva

15

Jõhvi

76

2

3

5

1

Keila

19

2

1

3

1

Kompass

30

4

4

1

Kuressaare

20

20

Linnutee

4

4

Narva

36

Põltsamaa

42

Pärnu

74

Rakvere

1

1

1

1

1

1

1

1

37
1

1

41

2

2

73

69

1

1

68

Rapla

19

1

1

18

Tallinn I

356

3

11

348

Tallinn III

149

1

8

143

Tartu

127

10

117

TISDAC

3

Türi

41

Valga

21

Valgu

11

Viljandi

86

1

Võru

40

3

Liidus

3

KOKKU

1313

1

1

3
1

2

2

1

3

1

2

3

8
5

3

6

3

2

6
3

1

1

1

5

38

1

20
11

1

2

1

3

6

2

1

3

84

3

43
3

13

1

18

32

10

36

4

8

58

1287

Ristitud
Hääletatud

Kirjadega
liikumise saldo

Surnud

Kustutatud või
lahkunud omal
soovil

Liikmeid aasta
lõpus

2018

1452

13+1

0

36

46

1384

-68

2019

1384

11+4

0

29

28

1342

-42

2020

1342

17

-1

28

17

1313

-29

2021

1313

13+1

+8

36

12

1287

-26

Aasta

Liikmeid aasta
alguses

Liikmete arvu võrdlus aastate lõikes

Aruannetest, mis laekuvad kogudustest iga kvartali lõppedes, tahan välja tuua kaks
arvu. Oleme palunud märkida koguduse jumalateenistustel regulaarselt osalevate
mittekoguduseliikmete arvu ehk koguduse sõprade arvu. 2021. aastal on kõige
rohkem märgitud 60 sõpra, kes üle Eesti osalevad meie teenistustel. Minu üleskutse
on eriliselt palves mõelda nendele inimestele, et nad jõuaksid oma südames otsu
sele liituda Jumala kogudusega. Ja et lisanduks veel palju uusi sõpru, kellega koos
Jumalat teenida.
Teine arv, mida tahan välja tuua, on 0–15 vanuses laste osalemine jumalateenistus
tel. Möödunud aasta aruannetest näen, et kõige rohkem on 102 last korraga üle
Eesti osalenud meie teenistustel. Taas eestpalve koht – et nad kasvaksid pikkuses
ja Jumala armus ning tarkuses. Nemad on meie koguduste tulevik.
Kõigile teistele meeldetuletuseks, et Jumala riigi töö ei teostata väe ega võimu läbi,
vaid Jumala Püha Vaimu väes, olenemata vanusest. Vaja läheb palvemeelset pühen
dumist ja siirast soovi koguduse töös kaasa lüüa, siis panna tähele Püha Vaimu juh
timist ning kasutada ära meie ette pandud võimalused. Nii saame kogeda imesid,
mida Jumal teeb meie kogudustes kui ka isiklikes eludes.
Tänan kohalike koguduste sekretäre, samuti pastoreid ja tööharujuhte – kõiki töö
tegijaid, kes panustavad koguduse korrapärasesse toimimisse. Tänu kohalike kogu
duste sekretäridele, kes hoiavad korras liikmete nimekirjad, esitavad aruanded ja
vormistavad protokollid ja muud vajalikud dokumendid.
Suurim tänu Jumalale, sest Tema on juhtinud ja õnnistanud meie ettevõtmisi. Ka
edaspidises töös loodame Jumala armule ja abile. Tänu Jumalale võimaluste aja eest!

Virve Toom
liidu peasekretär
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Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Eesti Liit

Kalenderplaan 2022
Vaata ka tähtpäevade kalenderplaani!

JAANUAR

JUULI

5–15 Kümnepäevane palveaeg
15–16 Liidu aastakoosolek
16
Liidu nõukogu koosolek

29–2 Tüdrukute laager
7–10 Askeldajate laager
11–17 Rajaleidjate laager
22–24 Perelaager
27–31 Poistelaager

VEEBRUAR
18-20 Masterguide nädalavahetus
14
Liidu töötajate koosolek
25–27 Elustiili kootsingukoolitus
MÄRTS
5
Noorte piibliviktoriin – liit
6
Liidu nõukogu koosolek
14
Liidu töötajate koosolek
19–26 Noorte palvenädal
26
Noorte piibliviktoriin – unioon
APRILL
1–3
9–10
18
24
30

Laste- ja peretöö seminar
Kogudusevanemate retriit
Liidu töötajate koosolek
Liidu nõukogu koosolek
Noorte piibliviktoriin – divisjon

MAI
9
21
28

Liidu töötajate koosolek
Kevadpidustused,
125 aastat adventkuulutust Eestis
Koguduserajajate inspiratsioonipäev

JUUNI
1
Liidu nõukogu koosolek on-line
6–11 GC Session in Indianapolis, USA
11
Jõgeva 110
19
Laste laulupäev
20–26 TED MG Camp 2022 Iceland
29–2 Tüdrukute laager

12

AUGUST
2–6 Noortekongress Soomes
7–9 Seenioride laager
9–13 Orkestrilaager
13
Türi 90
16–18 Liidu töötajate laager
20
Kuressaare 110
SEPTEMBER
3
2
17

Rakvere 110
Liidu töötajate koosolek
Haapsalu 115

OKTOOBER
1–2
7–8
10
15
16
29

Koguduserajajate koolitus
Koolitus teismeliste vanematele
Liidu töötajate koosolek
Tallinn I 125
Liidu nõukogu koosolek
Tallinn III 90

NOVEMBER
5–12 Palvenädal
12
Novembri kuma
14
Liidu töötajate koosolek
DETSEMBER
7
18

Liidu nõukogu koosolek on-line
Liidu töötajate koosolek

Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Eesti Liit

Teemapäevad ja pühad 2022

Vaata ka liidu kalenderplaani *Peakonverentsi poolt soovitatud jumalateenistuste teemad
JAANUAR
1
Uusaasta
1
Palve- ja paastupäev*
5–15 Kümnepäevane palveaeg*
8
Tervisetöö*
15
Usuvabaduse päev*
VEEBRUAR
5
Räägi sellest maailmale: isiklik misjon*
12–19 Kristliku kodu ja abielu nädal*
24
Iseseisvuspäev
MÄRTS
5
Naiste palvepäev*
12
Ülemaailmne Adventraadio*
19
Ülemaailmne noortepäev*
19
Ülemaailmne lastepäev*
19–26 Noorte palvenädal*
26
Kristlik haridus*
APRILL
2
Palve- ja paastupäev*
2
Noorte vaimulik pühendumine*
9
Lootuse sõprade päev (avatud uste päev)*
9
Ülemaailmse misjoni edendamise päev
15
Suur Reede
16
Vaikne Laupäev
16
Misjoniraamatu levitamise päev
16–22 Kirjandusevangelismi nädal*
17
Ülestõusmise I püha
23
Erivajaduste teadvustamise päev*
MAI
1
7–28
7
8
14
21
28

Kevadpüha
Narkomaania teadvustamise kuu*
Räägi sellest maailmale:
kasutades kommunikatsiooni kanaleid*
Emadepäev
Räägi sellest maailmale:
hoolimine kogukonnas*
Askeldajate päev*
Palvepäev: laste kriisiabi*

JUUNI
5
Nelipüha
4
Räägi sellest maailmale: piibli õpe –
hingamispäevakool ja kirjalik piiblikursus*
11
Naisteteenistus*

18
18

JUULI
2
9
16
23

Maailma pagulaste päev*
Räägi sellest maailmale: teenime üksteist –
hoolimine ja tagasivõitmine*

Palve- ja paastupäev*
Misjoni edendamise päev*
Räägi sellest maailmale: meediatöö*
Laste hingamispäev*

AUGUST
6
Globaalmisjoni evangelism*
13
Räägi sellest maailmale: koguduste rajamine*
20
Taasiseseisvuse päev
27
Vägivalla vastane päev*
27
Koguduseliikmete isiklik misjonitöö*
SEPTEMBER
3
Hariduse- ja tarkusepäev*
3
Noorte vaimuliku pühendumise päev*
4–10 Perekonna ühtsuse nädal*
10
Perekonna ühtsuse palvepäev*
10
Misjoni edendamise päev*
17
Rajaleidjate päev*
24
Hingamispäevakooli avatud uste päev*
OKTOOBER
1
Palve- ja paastupäev*
8
Ajakirja Meie Aeg tellimise edendamise päev
8
Lõikustänu
8
Pastori tunnustamise päev*
15
Adventpärandi prohvetikuulutamise vaimu
edendamise päev*
22
Loomise hingamispäev*
NOVEMBER
5–12 Palvenädal*
12
Iga-aastane ohvriannetus*
13
Isadepäev
19
Maailma orbude ja kaitsetute laste päev*
26
HIV/AIDS teadlikkuse tõstmise päev
DETSEMBER
3
Kristlik majapidamine*
10
Tervise edendamine*
24
Jõululaupäev
25
Esimene jõulupüha
26
Teine jõulupüha
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Annetuste kalenderplaan 2022

Annetada on võimalik ka internetis, toeta.advent.ee leheküljel
JAANUAR
01

Kohalik kogudus

02 Kohalik kogudus

08

Eesti Liidu misjonifond

09 Peakonverents – Maailmamisjon

15

Kohalik kogudus

16 Kohalik kogudus

22

Kohalik kogudus

23 Kohalik kogudus

29

Eesti Liidu ehitusfond

30 Eesti Liidu misjonifond

VEEBRUAR

AUGUST

05

Divisjon – Newbold College

06 Kohalik kogudus

12

Kohalik kogudus

13 Eesti Liidu ehitusfond

19

Kohalik kogudus

20 Kohalik kogudus

26

Kohalik kogudus

27 Kohalik kogudus

MÄRTS

SEPTEMBER

05

Kohalik kogudus

03 Kohalik kogudus

12

Adventraadio/HopeChannel

10 Peakonverents – Maailmamisjon

19

Kohalik kogudus

17 Kohalik kogudus

26

Kohalik kogudus

24 Kohalik kogudus

APRILL

OKTOOBER

02

Kohalik kogudus

01 Kohalik kogudus

09

Peakonverents – Maailmamisjon

08 Eesti Liidu ehitusfond

16

Kohalik kogudus

15 Kohalik kogudus

23

Kohalik kogudus

22 Kohalik kogudus

30

Eesti Liidu misjonifond

29 Balti Unioon

MAI

NOVEMBER

07

Kohalik kogudus

05 Kohalik kogudus

14

ADRA

12 Iga-aastane ohvriannetus (Adventmisjon)

21

Kohalik kogudus

19 Kohalik kogudus

28

Kohalik kogudus

26 Kohalik kogudus

JUUNI

14

JUULI

DETSEMBER

04

Kohalik kogudus

03 Kohalik kogudus

11

Eesti Liidu ehitusfond

10 Eesti Liidu misjonifond

18

Kohalik kogudus

17 Kohalik kogudus

25

Kohalik kogudus

24 Kohalik kogudus
31 Kohalik kogudus

Laekuri aruanne
Ülevaade finantsaruandest seisuga 30.09.2021
Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Eesti Liidu praeguse hetke finantsnäitajad
on tugevad. Meie töökapitali aruanne näitab, et meie võimekus jätkata tegevust ka
siis, kui sissetulekud langevad, on märkimisväärne (töökapitali aruande kohaselt
12 kuud, mis ületab tööjuhise nõude kahekordselt).
Liidu lühiajalised kohustused on madalad – peamiselt põhitegevusega seotud igapäe
vased maksetähtajani jõudmata arved ja maksukohustused (~ 63 000€ (vt. Bilanss)),
samas on natukene kasvamas agendina hoitavad vahendid (need moodustavad
pensionifondi tehtud sissemaksetest ning Kompassi koguduse pangaarvel olevatest
vahenditest), mis võib jätta väära mulje kohustuste kasvust. Osaliselt võib lühiajalis
teks kohustusteks lugeda ka sihtotstarbelised vahendid (summas 475 000€), mis on
mõeldud konkreetsete projektide ja tegevuste korraldamiseks. Netovara aruanne
räägib samas, et mitmed neist sihtotstarbelistest vahenditest ei ole lühiajalised
(nt ehitusfond).
Sellest hoolimata on liidul likviidseid vahendeid (raha hoiustel ja sularahas) piisavalt,
et enam kui kahekordselt katta olemasolevad nõuded. Likviidsuse aruanne, mis
võtab arvesse ka investeeringud, näitab, et meie likviidsus on 358%, ehk siis iga
euro kohustuste kohta on olemas 3.58€, millega seda katta.
Meie investeeringud on tähtajalistel hoiustel (kokku 298 267) ning 75 000€ pensioni
fondi vahenditest on paigutatud Annemõisa Kinnisvara OÜ-sse. Annemõisa Kinnis
vara OÜ tegeleb Tartu linnas, Annemõisa tn 2 loodava Tartu Eluringikeskuse hoone
rajamise ning haldamisega. Hetkel käivad ehitustööd, mis on planeeritud lõppema
2022. aasta lõpus. Liidu nõukogu on andnud nõusoleku paigutada pensionifondi
tulevaste maksete arvelt Annemõisa Kinnisvara OÜ-sse täiendavalt vahendeid oma
nikulaenudena (kuni 150 000€, periood kuni 48 kuud). Omanikulaenude vajadus
sõltub jooksvalt ehituse edenedes, samas võib eeldada võimalikke väljamakseid
aastal 2022.
Investeeringuteks võib pidada ka töötajatele antud eluaseme ja autolaene. Antud
laenude jääk seisuga 30.09 oli 94 369€. Nende laenude intressimääraks on 2% aastas.
Kaubavarude ja ettemaksete real on esitatud peamiselt kirjanduslao seis, mis täp
sustub märkimisväärselt inventuuriga, mis kajastatakse aastalõpu aruandes.
Esmased andmed näitavad, et 2021. aastal läks liidu kirjanduslaost välja 10202
toodet (sh ka perioodika) kogumaksumusega 32 000€. Võrreldes 2020. aastaga on
käibelangus ca 20%. Üheks põhjuseks on see, et 2021. aastal ilmus raamatuid vähem,
kui aasta varem. 2021. aasta ilmusid järgmised eestikeelsed raamatud:
•

„Võõrad maal“, Louise A. Vernon, kordustrükk 300 eksemplari

•

„Tunnistused kogudusele“ 2. köide, Ellen G. White, 650 eksemplari

•

„Kolm kosmilist sõnumit praeguseks ajaks“, Mark Finley, 1000 eksemplari

•

„Jeesus võidab!“, Elizabeth Viera Talbot, 450 eksemplari
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E-raamatute müük on tavapäraselt tagasihoidlik, vaid 2020. aastal kasvas see hüp
peliselt (seoses e-raamat 1€ kampaaniaga).
Suurim osa liidu varadest on põhivara, milleks on peamiselt kirikuhooned ja nende
juurde kuuluv maa, vähesel määral ka seadmeid ja sisustust.
Pikaajaliste pensionikohustus on arvutatud 2020. aasta lõpu seisuga ja peaks katma
kõigi meie endiste ja praeguste töötajate pensioniaegse toimetuleku. See kohustus
on ka põhjuseks, miks meie vaba kasutusotstarbega kümnisefond on miinuses.
Bilansi netovarade osas on esitatud kokkuvõtlikult ka sihtotstarbeliste vahendite
fond, mis on täpsemalt leitav netovarade aruandest. Suurimaks sihtotstarbeliste
vahendite osa on ehitusfond, milles on 300 000€, millest erinevate projektide all on
ca 220 000€. Lisaks neljale üleliidulisele annetusele (mille suuruseks on keskmiselt
3000€ korra kohta) laekub ehitusfondi ka riigieelarveline toetus läbi Eesti Kirikute
Nõukogu (ca 6000€), üleskutsele anda 1% oma tuludest ehitusfondi on vastanud
koguduseliikmed ca 2500€ ulatuses aastas ning muid eriannetusi.
Suuremateks fondideks on liidu misjonifond (38 000€), mis on avatud kohalikeks
misjoniprojektideks ning pikemateks plaanideks, erakorralise kümnise fond (40 000€),
mis loodi 2020. aasta eriolukorra ajal riigi lisaeelarve toetuse ulatuses laekunud
kümnisest ning mida kasutame täna peamiselt videomeediaga seotud kuludeks (sh
stuudio rent jne). Ka suurürituste reservis on 38 000€, mis on mõeldud regulaarsete
ürituste korraldamiseks (sel aastal on planeeritud pidustused 2022. aasta kevadesse,
meenutamaks adventkoguduse töö 125. aastapäeva ning adventnoorte kongress
Soomes, edaspidiseks jääb näiteks liidu peakoosolek, divisjoni rajaleidjate camporee
ja Euroopa pastorite kongress).
Täiendavalt on sihtotstarbelised fondid ka laagrikeskuse, Terve Elu keskuse, kirjaliku
piiblikursuse, Ellen White raamatute väljaandmise ning erinevateks misjoniprojektide
tulude ja kulude jälgimiseks.
Tulemiaruandes on näha, et meie netokümnis (liidu tarbeks jääv kümnis) on suurem,
kui eelarves planeeritud (erinevus 40 000€) ja suurem ka 2020. aasta kümnisest
(30 000€). Kogudustest laekunud kümnise aruanne näitab ka seda, kuidas on muu
tunud kümniselaekumine kogudustes (siin on kasutuses kogu kümnis). Keskmine
kümnisekasv võrreldes varasema 12 kuuga on olnud 6%.
Enamik annetusi (kokku 35 000€) on sihtotstarbelised annetused (sh sihtotstarbelis
tesse fondidesse). Sel aastal võib eriliselt esile tõsta ka eriannetusi Türi koguduselt
ja toetajatelt Türi koguduse oreli soetamiseks (mida ka liit toetas Türi koguduse
sünnipäevakingitusena), suuremad annetused on jätkuvalt ka Rõõmusaare laagri
keskuse saunamaja rajamiseks.
Kuludest kõige suurem osa on töötajatega seotud kulud (peamiselt palgakulud).
Töötajatega seotud kulud on natukene väiksemad, kui eelarves planeeritud seoses
mõne planeeritud töökoha täitmise edasilükkumisega.
Sõidukulud on eelarvest väiksemad peamiselt piirangute tõttu, ka administratiiv
kulude väiksem osa on peamiselt sellest tingitud (vähem füüsilisi koosolekuid).
Piirangud on mõjutanud ka programmide kulusid (nt ärajäänud laste laulupäev
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ja pillilaager), samas saavad mõned programmiga seotud kulude ümberkanded
raamatupidamises tehtud aastalõpu aruandes. Seetõttu on programmide kulud
eeldatavalt täitumas 90% ulatuses.
Eraldiste põhiosa on Balti uniooni poolne kümnisetagastus (5% kogukümnisest),
kuid ka Ellen White raamatu „Nõuandeid vahendite kasutamiseks“ toetussumma
ning „Tunnistused kogudusele“ 3. köite toetuse (8000€) tagastamine rahastajale.

Annetused
Novembri lõpu seisuga on annetusi kümnisest 31,4% (2020. aastal 33,5%), kuid anne
tuste kogusumma jääb aasta lõikes eelduslikult 280 000€ peale (võrreldes eelmise
aastaga väike kasv). Annetustest veidi üle poole (52%) on sarnaselt eelmise aastaga
kohalikule kogudusele ning ca 30% misjoniannetused Peakonverentsile.
Annetuste kogumisel on toeks toeta.advent.ee veebileht mille kaudu tehti eelmisel
aastal annetusi enam kui 1600 korda. Kõige aktiivsemalt kasutatakse seda võimalust
Kompassi koguduses.

Laekurite töö kohalikes kogudustes
13 kogudust kasutas eelmisel aastal siseveebi raamatupidamismoodulit. See on
heaks tööriistaks, et kogudustes oleks raamatupidamine korras ning see aitab kaasa
korrektsele aruandlusele ning lihtsustab oluliselt nii liidu kui kohaliku koguduse tööd.
Sageli aga ei piisa laekuri tööks tarkvarast, vaid on vaja teiste kohaliku koguduse
juhtide abi ja tähelepanu. Koguduste laekurid teevad tööd, mis sageli jääb teiste
jaoks märkamatuks, kuid ilma nende ustava teenimiseta satuks koguduse toimimine
ohtu. Hea koostöö aitab kaasa ka sellele, et laekurite üle on teatud järelevalve, mis
vähendab nii juhuslike kui teadlike vigade ohtu. Olgu iga pastori ja kogudusevanema
ülesandeks ka oma laekuri eest head vaimuliku hoolt kanda.

Jaanus-Janari Kogerman
liidu laekur
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Finantsaruanded
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Bilanss
Bilanss
30. september 2020 ja 2021

Põhitegevuse fond Põhivara fond

VARAD

Käibevara

Raha ja raha ekvivalendid
Investeeringud (hoiused)
Laekumata nõuded
Agendina hoitavad vahendid
Antud laenude lühiajaline osa
Kaubavarud ja ettemaksed
Käibevara kokku

2021
Kõik fondid kokku

662574
-134043
528,532
298,267
211,581
134,043
24,300
58,859
1,255,581

2020
Kõik fondid kokku
633471
-99153
534,318
176,245
84,416
99,153
24,300
40,815
959,248

0
0
0

528,532
298,267
211,581
134,043
24,300
58,859
1,255,581

0
0

1,339,045
1,339,045

1,339,045
1,339,045

1,314,339
1,314,339

70,069
75,000

0
0

70,069
75,000

80,769
0

1,400,649

1,339,045

2,739,694

2,354,356

190,463
134,043
0
324,506

0
0
0
0

190,463
134,043
324,506

87,712
99,153
0
186,866

Pikaajalised kohustused
Kokku muud kohustused

1,305,094
1,305,094

0
0

1,305,094
1,305,094

1,060,314
1,060,314

Kokku kohustused

1,629,600

0

1,629,600

1,247,180

0
0
1,339,045
1,339,045

(837,713)
134,423
474,339
0
1,339,045
1,110,095

(757,739)
109,135
441,441
0
1,314,339
1,107,176

1,339,045

2,739,694

2,354,356

Põhivara

Eesti Liidu kasutuses olevad põhivarad
Kokku põhivara

Muud pikaajalised varad

Antud laenude pikaajalised osad
Pikaajalised investeeringud (AK OÜ)
Varad kokku

0

0

0

0

KOHUSTUSED
Lühiajalised kohustused

Maksmata kohustused
Agendina hoitavad vahendid
Lühiajalised kohustused kokku

Muud kohustused

NETOVARAD
Vaba kasutusotstarbega kümnis
Vaba kasutusotstarbega mittekümnis
Sihtotstarbelised vahendid

(837,713)
134,423
474,339

Investeeritud põhivarasse
Netovarad kokku

(228,950)

Kokku kohustused ja netovara

18

1,400,649

19

Netovarade muutus perioodil
Netovarad 01.01.2021
Netovarad 30.09.2021

Kanded funktsioonide/ressursside vahel
Kanded fondide vahel

ÜMBERKANDED

Saldo enne ümberkandeid

PÕHIVARA TEGEVUSED

Saadud eraldised
Saadud mittekümniseeraldised
Jagatud mittekümniseeraldised
Saadud toetused muudelt asutustelt
Eraldised kokku
Saldo peale eraldisi

Põhitegevuse eraldised

Töötajatega seotud kulud
Sõidukulud
Programmide kulud
Administratiivkulud
Kontorikulud
Üldkulud
Kinnisvaraga seotud kulud
Põhitegevuse kulud kokku
Saldo enne eraldisi

Põhitegevuse kulud

Netokümnis
Annetused
Investeeringute tulu
Gain(Loss)
From Investments
Muu põhitegevuse
tulu
Põhitegevuse tulud kokku

PÕHITEGEVUS
Põhitegevuse tulud

01.01-30.09.2021

Tulemiaruanne

S-22
S-24
S-25

S-21
S-19
S-20a
S-20b
S-21

S-18

S-17

S-15
S-16

155,941
(384,891)
(228,950)

0
(27,010)

0
182,951

33,323
8,356
(4,064)
3,000
40,616
182,951

307,693
37,841
20,615
3,239
12,493
1,416
22,672
405,968
142,335

502,337
34,795
947
0
10,224
548,303

27,010
1,312,035
1,339,045

0
27,010

0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

Põhitegevuse fond Põhivara fond

182,951
927,144
1,110,095

0
0

0
182,951

33,323
8,356
(4,064)
3,000
40,616
182,951

307,693
37,841
20,615
3,239
12,493
1,416
22,672
405,968
142,335

502,337
34,795
947
0
10,224
548,303

2021
Kõik fondid kokku

491

(15,094)
0

0
15,585

29,813
0
(1,958)
4,575
32,430
15,585

323,408
57,000
37,238
12,187
17,227
5,550
37,500
490,110
(16,845)

459,113
1,500
1,500
0
11,152
473,265

Eelarve
2021

210,645
896,531
1,107,176

0
0

0
210,645

29,214
0
(630)
83,176
111,760
210,645

317,601
35,746
23,558
4,128
21,768
4,097
29,575
436,474
98,885

470,156
36,784
2,267
0
26,153
535,359

2020
Kõik fondid kokku

20

Fondid kokku

Netoinvesteeringud põhivarasse
Põhivara fond kokku

PÕHIVARA
Investeeritud põhivarasse

AFC Tallinna misjonikeskus
AFO Bible Course
AFO Building
AFO Creative and Innovative Evangelism Fund
AFO Global Mission
AFO Misjonifond
AFO Projects
AFO Samliku
AFO Suurürituste reserv (Large events reserve)
AFO Terve Elu Keskus
Ellen White books subsidies
Special Tithe Fund
Tallinna misjonilinn
Sihtostarbelised fondid kokku
Kokku põhitegevuse fond

Sihtotstarbelised

Kümnis
Mittekümnis
Kokku vaba kasutusotstarbega

PÕHITEGEVUS
Vaba kasutusotstarbega

Netovara muutuste aruanne
01.01-30.09.2021

Tulud

927,144

1,312,035
1,312,035

592,983

0

0

410,032

0

0

42,723
410,032

0

546,006
39,797
(384,891) 592,983

10,445
1,602

239
30

363,939
3,371
367,309

5,994
8,000
16,415

6,957
3,473
170

21,872

Kanded

0

0

0

(50,175)
0

(77,000)
4,700
20,125
2,000

51,175
(1,000)
50,175

Vabad ja
Kulud sihtotstarbelised fondid

970
6,356

0

4,215
300,262
390
19,615
31,688
77,398
(210)
17,625
21,632
16,692
56,699

(1,058,113) 535,664
127,217
17,521
(930,897) 553,186

Saldo
1/1/2021

Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Eesti Liit

Netovara muutuste aruanne

1,339,045
1,339,045

0

474,339
(228,950)

0

4,215
303,329
360
19,615
38,645
(6,574)
3,058
37,750
18,608
15,048
40,285

(837,713)
134,423
(703,289)

Saldo
9/30/2021

(0) 1,110,095

27,010
27,010

(18,566)
(27,010)

(18,566)

(2,500)
(5,944)
(8,444)

Põhitegevuse ja
põhivara fond

Kümnise kasutamise aruanne (seisuga 30.09.2021)

a.
b.
c.
d.
e.

Summa

SAADUD KÜMNIS
Otse liikmetelt laekunud kümnis
Kogudustelt laekunud kümnis
Kümniseeraldised Unioonilt
Muu kümnis
Miinus: Jagatud kümnis
Saadud netokümnis

KÜMNISE KASUTAMINE
a. Pastorid, evangelistid ja eesliinitöölised
b. Kontori tegevus
c. Haridus
c.1. Elementary Education
c.2. Secondary Education
c.3. College & University Education
d. Otsene evangelism
e. Meediatöö
f. Kirjandusevangelism
g. Pensionifondi eraldised
h. Muu kasutus
h.1. ISE/UE Funding
h.2. Auditing
h.3. EGW Estate
h.4. Member Contact/Magazines
h.5. Staff Development
h.6. Technologies in support of mission
h.7. Other
i. Eraldised
Kümnise kasutamine kokku
KANDED
a. Kanded
b. Algsaldo
Kümnisekanded kokku
Netokümnise saldo
Difference from FA Tithe Section

% saadud
kümnises
t

% kasutatud
kümnisest

75,653
577,620
33,323

11%
107%
6%

(144,402)
542,195

-27%
97%

197,304
139,318

36%
26%

49%
35%

6,534

1%

2%

22,170

4%

6%

27,300
10,701

5%
2%

7%
3%

(3,936)

-1%

-1%

399,392

74%

100%

(74,500)
0

-14%
0%

(74,500)

-14%

217,303

37%

3,245.00 << Problem Here
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Kümnise laekumine kogudustest (seisuga 30.09.2021)
Jaanuar-september
2021

2020

Viimased 12 kuud kuni
2019

Sep 2021

Sep 2020

Elva kogudus

15,801

12,740

10,672

20,879

14,926

14,283

Haapsalu kogudus

22,882

26,814

24,101

33,425

40,386

35,290

Jõgeva kogudus

11,402

8,715

10,001

14,466

11,491

13,356

Jõhvi kogudus

22,945

17,602

19,160

29,478

24,164

26,603

Keila kogudus

29,046

20,849

13,383

35,898

25,247

17,304

Kompassi kogudus

24,383

25,114

24,533

33,172

32,014

30,421

Kuressaare kogudus

8,456

8,846

6,889

11,553

11,225

9,103

LINNUTEE KOGUDUS

1,437

-

-

1,593

-

-

Majaka kogudus

-

Narva kogudus

6,828

204

2,457

-

10,005

7,814

12,443

942

2,457

12,690

12,780

Paide kogudus

-

-

1,033

-

-

2,965

Pärnu kogudus

28,588

34,197

53,188

35,639

49,944

66,687

Põltsamaa kogudus

63,913

58,678

49,555

81,777

76,592

71,925

Rakvere kogudus

37,950

35,562

40,514

48,674

48,702

53,403

Rapla kogudus
Tallinna I kogudus

4,589

4,580

8,496

5,788

6,858

11,341

138,674

131,151

140,958

187,091

176,697

198,101

Tallinna III kogudus

70,920

65,826

71,140

96,929

89,464

93,207

Tartu kogudus

64,887

62,674

58,339

88,104

81,875

76,737

2,418

-

-

2,588

-

-

Türi kogudus

13,214

16,426

13,147

19,210

21,422

17,189

Valga kogudus

10,937

11,669

8,505

14,382

14,697

11,586

Tallinn International

Valgu grupp

5,330

3,640

690

7,360

4,455

690

Viljandi kogudus

41,824

32,616

30,588

58,112

46,237

40,692

Võru kogudus

24,315

18,624

29,370

31,366

29,217

35,830

653,273

610,592

627,903

875,940

825,482

846,680

Liit kokku

Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Eesti Liit

Finantsaruande lisad

Finantsaruande
01.01-30.09.2021 lisad (01.01–30.09.2021)
LISA 4 - INVESTEERINGUD - SEE AASTA
Valuuta Soetusmaksumus Õiglane väärtus

Hoiused

Tähtajalised hoiused

Muud investeeringud

Annemõisa Kinnisvara OÜ

Investeeringud kokku
Põhitegevuse fond
Põhivara fond
Investeeringud kokku
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Sep 2019

EUR

298,267

298,267

EUR

75,000

75,000

373,267

373,267

373,267

373,267

0

0

373,267

373,267

Seitsmenda
Päeva
Adventistide Koguduste Eesti Liit
Lühiajalised
kohustused
Finantsaruande
lisad
Tegelik töökapital
30.09.2020 ja 2021

324,506

186,866

931,075

772,382

844,440
2021
17,687

1,341,082
2020
14,942

0
1,255,581
826,753
324,506
826,753

0
959,248
1,326,140
186,866
1,326,140

405,968
844,440
92,276

436,474
1,341,082
159,672
14,942
596,146

Section hidden/Shown upon extraction [Hide Prompt]:
LISA 22 - Töökapital
ja likviidsus
Requirements
Total of All Expenses 8% and 9% accounts

TÖÖKAPITAL
Total of All Appropriations (Not bursary)

Mexican Appropriations
Käibevarad
Mexican Operating Expense Prior Six Months
LühiajalisedOperating
kohustused
Non-Mexican
Expense Prior Six Months
Tegelik töökapital
Operating
Expenses for the Past 12 Months

Section hidden/Shown
Soovituslik
töökapitalupon extraction [Hide Prompt]:
Requirements
Kuue
kuu põhitegevuse kulud
Total of Allsihtotstarbega
Expenses 8% vahendid
and 9% accounts
Muutmatu
Total
of All Appropriations
(Not bursary)
Soovituslik
töökapital
Mexican Appropriations
Erinevus

Mexican
Operating
Expense
Prior Six Months
Tegelik
töökapitali
kestus kuudes
Non-Mexican Operating Expense Prior Six Months
Operating Expenses for the Past 12 Months

LIKVIIDSUS
Soovituslik töökapital

Kuue ja
kuu
põhitegevuse
kulud
Raha
raha
ekvivalendid
Muutmatu sihtotstarbega vahendid
Investeeringud
Soovituslik
töökapital
Nõuded
Uniooni
vastu
Erinevus
Likviidsed varad kokku

Tegelik töökapitali kestus kuudes

931,075
826,753

17,687
498,245
432,8300

772,382
1,326,140

826,753
12
826,753

176,2360
1,326,140
8
1,326,140

826,753

1,326,140

405,968
662,574
92,276
373,267

436,474
633,471
159,672
176,245

12

8

498,245
0
432,830
1,035,841

596,146
0
176,236
809,716

Miinus kohustused

LIKVIIDSUS
Lühiajalised kohustused
Muutmatu sihtotstarbega vahendid
Raha jakohustused
raha ekvivalendid
Kokku
Investeeringud

Nõuded
Uniooni
vastu
Likviidsed
vahendid
Likviidsed varad kokku
Likviidsed vahendid kohustustest
Miinus kohustused
Lühiajalised kohustused
Muutmatu sihtotstarbega vahendid
Kokku kohustused
Likviidsed vahendid

Likviidsed vahendid kohustustest

324,506

186,866

92,276
662,574
416,782

159,672
633,471
346,537

619,0590
1,035,841

463,1790
809,716

249%

234%

324,506

186,866

373,267

176,245

92,276

159,672

416,782

346,537

619,059

463,179

249%

234%
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2022. aasta eelarve seletuskiri
Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Eesti Liidu eelarve netokümnise maht
2022. aastaks on 706 920 €. Kümnisefondi kulud kokku on 692 811€.

Kümnis
Eeldame 860 000€ kogukümnist, mis ~98% perioodi 11.2020-10.2021 kümniselaeku
misest. Kuigi majandusprognoosid on positiivsed ning inimeste sissetulekud kasva
vad, tuleb tõdeda koguduse liikmeskonna kahanemist ning vananemist. Prognoos
on siiski 8,2% suurem, kui 2021. aasta eelarves prognoositu.
Kümnise jagamine 2022. aastal on järgmine: 15% Balti Unioonile, 5% Trans-Euroopa
Divisjonile, 0,8% Newboldi Kolledžile ning 2,2% Peakonverentsile. Newboldi kolledži
kümnisejagamine kahaneb edaspidi 0,1% aastas kuni jõuab 2030. aastaks nullini.
Peakonverentsiga jagatav kümnis kasvab iga-aastaselt 0,1%, kuni jõuab 2030. aas
taks 3%.
Kümnise tagastus on 5% kogukümnisest Balti Unioonilt ning 0,2% kogukümnisest
Trans-Euroopa Divisjonilt. Viimane on mõeldud katma Peakonverentsile eraldatava
kümnise jagamise kasvu.
Kuigi eelarves on need summad esitatud ühiselt, siis tulenevalt Eesti Tulumaksusea
dusest käsitleme aruandluses Peakonverentsi, Trans-Euroopa Divisjoni ja Newboldi
Kolledži osa kümnisest neile mõeldud annetustena, mitte aga liidu tuludena. Sel
lisena ei ole ka neile organisatsioonidele jagatav kümnis tulumaksuvaba annetus
Eesti Tulumaksuseaduse mõistes.

Kulud kümnisest
Kulud kümnisest on kokku 692 811€, mis jaguneb järgmiselt:
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Töötajatega seotud kulud
Eelarve on koostatud ettepanekuga tõsta Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste
Eesti Liidu palgamäära alates 01.01.2022. Senine palgamäär alates 01.01.2020 on
1350€, uueks palgamääraks on 1500€.
Töötajate arvu osas on arvestatud senise töötajate arvuga ning kokkulepetega nende
töökoormuse muutumiseks aastal 2022. Aastaks on planeeritud 15,89 töökohta.
Palgafond kokku on 372 645€ (sh palgamaksud). Kui tekib võimalus ja vajadus uute
töötajate palkamiseks, siis on seda võimalik lahendada eeloleval aastal reservide
arvelt.
Maksed koguduse pensionifondi on 37 200€ ning maksed eluasemefondi on 44 640€.
Pensionifondist tehakse väljamakseid pensioniealistele endistele koguduse töö
tajatele, arvestusega, et nende pensioni suuruseks on iga 100% palgaga töötatud
täisaasta kohta 0,5% hetkel kehtivast palgamäärast kuus (nt 40 aastat täiskoormu
sega ning keskmise palgamääraga 100% töötanud inimese pensionilisa on 300€
kuus (brutotasu)).
Eluasemefondi soovime koguma hakata alates 2022. aastast, kusjuures iga töötaja
kohta tehakse sissemakseid 10% tema netopalgast kuus. See fond avaneb tööta
jale (või endistele töötajatele) üldjuhul tööea lõpus, et toetada neile pensioniaegse
elamispinna soetamist või parendamist.

Kuluhüvitised
Kuluhüvitised moodustavad kokku 97 971€, millest suurim on isikliku sõiduauto
kasutamise hüvitis. Oluline on ka üüritoetuste osa. Üüritoetust makstakse vaimu
likule, kui tal ei ole töö tegemise piirkonnas oma elamispinda või ei saa talle seal
pakkuda kogudusele kuuluvat elamispinda.
Väike muutus võrreldes eelmise aastaga on ka prillihüvitise kogusummas. 2021.
aastal muutis liidu nõukogu prillihüvitise piirmäära, mis oli püsinud samal tasemel
kümme aastat.

Üldkulud
Üldkulude alla jaotuvad koosolekute pidamise kulud kontorikulud, muud üldkulud,
Terve Elu keskuse kulud, Rõõmusaare laagrikeskuse kulud ja stuudio kulud.
Võrreldes 2021. aastaga on kasv (+2400€) koosolekute kulude osas mis on seotud
Peakonverentsi töökoosolekuga. Kuigi põhiosa saadikute sõidu- ja majutuskuludest
katab Balti Unioon, on võimalik, et teatud kulud jäävad siiski liidu kanda.
Stuudioga seotud kulud tõusevad pisut seoses rendihinna tõusuga. Samas katame
ka sel aastal stuudioga seotud kulud erakorralisest kümnisefondist, mis loodi 2020.
aasta eriolukorra järgselt taastunud kümnise arvelt (eriolukorra ajal tekkinud kulusid
kaeti osaliselt riigi lisaeelarve toetusest). Selle fondi vahendeid jätkub eeldatavasti
peaaegu 2023. aasta lõpuni.

25

Terve Elu Keskus ja Rõõmusaare laagrikeskuse kulud jäävad suurusjärgus samaks.
Kahjuks ei ole senini õnnestunud Rõõmusaare laagrikeskuses omatulu teenimine
(saunamaja ei ole veel valmis ning hügieeniploki rajamisega proovime alustada 2022.
aastal) ning kasutus on jätkuvalt omatarbeks (peamiselt Askeldajate ja Rajaleidjate
laagrid ning mõned väiksemad ettevõtmised). Rõõmusaare laagrikeskuse ehitustöid
ei rahastata kümnisevahenditest ning töid tehakse vastavalt laekunud annetustele
või laagrikeskuse rajamiseks eraldatud vahenditele.

Tööharude eelarved
Tööharude eelarved on koostatud tööharujuhtide ettepanekute põhjal. Võrdlus
momendiks on eelarves mahakriipsustatuna säilitatud ka need tegevused, mida
2022. aastal plaanis ei ole, kuid olid eelarves 2021. aastal.
Märkimisväärseid muudatusi kogusummas ei ole, 2021. aastal oli tööharude eelarve
kokku 65 700€, 2022. aastaks planeerime 70 400€ (kasv 4700€, 7,2%).
Kindlasti torkab silma noortetöö eelarves mitmete tühjade kohtade olemasolu.
Mõningaid neist tegevustest ei õnnestunud 2021. aastal korraldada, kuid näiteks
noortelaagri asemel soovime saata võimalikult paljud noored Soomes toimuvale
noortekongressile.
Rajaleidjate töö eelarve on 3500€ võrra väiksem, sest 2021. aastaks eraldatud vahen
did askeldajate programmi tõlkimiseks olid ühekordsed. Küll aga on korrigeeritud
tegelike kulude osas laagrite kulusid ning lisandub toetus Divisjoni MasterGuide
laagris osalemiseks.
Lastetöö eelarves on (ühekordse) kuluna planeeritud laste hingamispäevakooli
(Gracelink) materjalide tõlkimine. Otsustasime minna Gracelinki peale, sest Peakon
verentsist oodatav uus laste hingamispäevakooli programm ei ole senini võtnud
tajutavat kuju. Kuigi Gracelinki tõlkimise ja väljaandmise eeldatav kogumaksumus
on mõõtmatult suurem, kui 6000€ mis selle aasta eelarves on, soovime siiski sellega
alustada.
Täiesti uue tegevusena on eelarves venekeelse laagri toetus. Laagri korralduskomisjon
on valinud koha ja soovib üle mitme aasta korraldada venekeelse nädalavahetuse
laagri koguduseliikmetele. Et (esimene) korraldamine oleks lihtsam, siis on valitud
natukene kallim koht ning seetõttu on laagri eelarve suurem (kokku ca 6000€, millest
poole katame liidupoolse toetusena).

Reservid
Jätkame reservide moodustamisega nende ürituste tarbeks, mis toimuvad teatud
regulaarsusega ning on suhteliselt kulukad.
Noortetöö reservi noortekongressi tarbeks paneme 4000€ ning kasutame selle ning
kogunenud vahendid ära juba sel aastal.
Camporee tarbeks eraldatud 4000€ jääb ootama 2023. aastat, kui toimub järgmine
Trans-Euroopa Divisjoni rajaleidjate camporee.
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Pastorite ühendusele eraldame 4000€ Euroopa pastorite kongressi tarbeks, see on
planeeritud toimuma aastal 2024.
Peakoosoleku reservi 3125€ (toimub aastal 2023) ning Suurürituse reservi 5000€
(planeeritud käesoleval aastal, adventkuulutus Eestis 125. aastapäeva tähistamiseks).

Saldo
See kõik jätab reservfondi nii suuremate kulude kui täiendavate projektide tarbeks,
vastavalt liidu nõukogu otsustele 14 109€.

Muud vahendid
Ehitusfond ja misjonifond on fondid, millest rahastatakse projekte vastavalt rahaliste
vahendite olemasolule. Peamiseks sissetulekuallikaks on kalenderplaani annetused,
kuid täiendavalt suuname ehitusfondi ka mitmed muud mittekümnise vahendid
(sh riigieelarvelise toetuse, mis laekub Eesti Kirikute Nõukogu kaudu, intressitulud
ja üürimaksed).
Muud annetused ning kirjanduse müügitulu jäävad meie vaba kasutusotstarbega
kümnisefondi, mida saab liidu nõukogu kasutada vastavalt oma paremale ära
nägemisele.
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Eelarveprojekt 2022. aastaks
Eelarve projekt 2022. aastaks
11
Kogukümnis
12
Kümnise jagamine
13
Kümnise tagastus
Netokümnis
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2
21
22
38
3
31
32
33
34
35
36
37

Kulud kümnisest
Töötajatega seotud kulud
Palgafond (brutotasu + sotsiaalmaksud)
Pensionifondi eraldis
Eluasemetoetus
Kuluhüvitised
Isikliku sõiduauto kasutamise hüvitis
Ühistransport
Sidekulud
Tööriietus
Töövahendid
Prillid
Üüritoetused

4
41
411
412
413
42
421
422
423
43
431
432
433
434
435
436
437
438
439
4310
4311
44
441
442
443
444
445
446
449
44A1
44A2
44A3
45
451
452
453
454
455
456
46
461
462
463
464
465
469
46A
5
501
5011
50111

Üldised kulud
Koosolekute pidamise ja osalemise kulud
Välissõidud
Lähetuste päevarahad
Koosolekute kulud (rent, toitlustus)
Kontorikulud
Kommunaalkulud
Kontoritarbed ja väikevahendid
Tarkvara litsentsid ja siseveebi arendus
Muud üldised kulud
Maamaks
Hoonete kindlustus
EKN-i liikmemaks
Toetus Pereraadio, Raadio 7
Töötervishoiu kulud
Kingitused, sh kogudustele
Õppe- ja töömaterjalid jms
Auditikulud
Reklaamikulu
Vastutuskindlustus jms
Panga teenustasud
Terve Elu Keskus
Kommunaalkulud
Majapidamistarbed
Internet
Lisahaljastus
Veebiteenused
Väikevahendid
Üldkulud
Renditulu
Teenuste puhastulu
Liidu kontori osa kuludest
Rõõmusaare laagrikeskus
Üldelekter
Internet
Vesi ja kanalisatsioon
Majapidamistarbed
Talgupäevad
Väikevahendid (pingid/toolid jms)
Stuudio
Rendikulu
Kommunaalkulud
Internet
Stuudiosisustus
Stuudiotehnika
Muud üldised kulud
Erakorralisest kümnisefondist
Tööharude eelarved
Noortetöö
Noortelaager
Noortelaager omaosalus

Planeeritud

860,000 €
-197,800 €
44,720 €
706,920 €
552,276 €

59,466 €

12%

5,561 €

6%

45,960 €
12,300 €
4,100 €
3,000 €
5,200 €
8,900 €
2,000 €
3,000 €
3,900 €
19,310 €
700 €
4,000 €
610 €
2,000 €
1,500 €
3,500 €
1,000 €
2,500 €
1,000 €
2,000 €
500 €
1,150 €
3,600 €
1,000 €
220 €
1,000 €
1,000 €
2,500 €
200 €
6,000 €
370 €
2,000 €
4,300 €
600 €
300 €
800 €
350 €
750 €
1,500 €
- €
9,000 €
3,600 €
650 €
2,500 €
5,200 €
1,200 €
22,150 €
65,700 €
5,800 €
4,000 €
2,500 €

4,050 €
2,400 €

9%
20%

0€

0%

1,650 €

9%

2,000 €
3,000 €
3,900 €

20,960 €

700 €
4,150 €
610 €
2,000 €
1,500 €
5,000 €
1,000 €
2,500 €
1,000 €
2,000 €
500 €

1,150 €

70,400 €

492,810 €
364,000 €
364,000 €
- €
92,410 €
58,100 €
5,000 €
2,160 €
2,217 €
2,833 €
1,000 €
21,100 €

6,500 €
3,000 €
5,200 €

8,900 €

-

8%
8%
13%
8%

58,100 €
5,000 €
2,160 €
2,217 €
2,833 €
2,000 €
25,661 €

14,700 €

4,300 €

Muutus
65,000 €
-14,950 €
4,970 €
55,020 €

372,465 €
37,200 €
44,640 €

97,971 €

50,010 €

2021 eelarve
795,000 €
- 182,850 €
39,750 €
651,900 €

-

3,600 €
1,000 €
220 €
1,000 €
1,000 €
2,500 €
200 €
6,000 € 370 € 2,000 € 600 €
300 €
800 €
350 €
750 €
1,500 €

€

-

10,000 €
3,600 €
650 €
2,500 €
5,200 €
1,200 €
23,150 € -

4,800 €
-

0€

0€

0€

4,700 €
7%
-1,000 € -17%

451
Üldelekter
452
Internet
453
Vesi ja kanalisatsioon
454
Majapidamistarbed
455
Talgupäevad
456
Väikevahendid (pingid/toolid jms)
46
Stuudio
461
Rendikulu
462
Kommunaalkulud
463
Internet
464
Stuudiosisustus
465
Stuudiotehnika
469
Muud üldised kulud
46A
Erakorralisest kümnisefondist
5
Tööharude eelarved
501
Noortetöö
5011
Noortelaager
50111
Noortelaager omaosalus
5012
Aastavahetus
50121
Aastavahetus omaosalus
5013
Spordilaager
50131
Spordilaagri omaosalus
5014
Piiblipäev
5015
Novembri Kuma
5016
Misjonipäevad
5017
Palvekoolitus
5019
Noortenõukogu kulud
501A
AYC eritoetus
501B
Noorte piiblikursuse materjalid
502
Peretöö
5021
Perelaager
50211
Perelaagri osavõtutasud
5022
Abielukursuse veebileht jms
503
Lastetöö
5031
Laste laulupäev
5032
Poiste, tüdrukute, pillilaager
5033
Laste laulupäeva CD plaat
5034
Laste- ja peretöö seminar
5035
Laste HPK materjalide tõlkimine
504
Tervisetöö
5041
terveelukeskus.ee tervisekursus jms
5049
Tervisetöö üldkulud
506
Haridustöö
5061
KUS projekt
5062
Välisülikoolid
5063
Täienduskoolitused
5064
BA/MA projektid
507
Isiklik töö
5071
Koguduse teenimisega seotud sõidukulud
5074
Kirjalik Piiblikursus
5076
Nakatav adventist õppematerjal
5078
Piibliõppe veebiplatvorm
508
Koguduste rajamine ja pistikud
5081
Kootsing
5082
Koguduse rajamise konverents
5083
Koguduse rajamise koostöövõrgustikud
5084
Inspiratsioonipäev
509
Pastorite ühendus
5091
Kogudusevanemate retriit
5095
Töötajate laager
5096
Töötajate ja perede jõululõuna
5097
Töötajate kevadsuvine väljasõit
510
Meediatöö
5101
Sõidukulud
5103
Litsentsitasud
5104
Vabatahtlike varustus
511
Rajaleidjate töö
5111
Rajaleidjate laager
51111
Rajaleidjate laagri omaosalus
5112
Märgid jms

-

70,400 €

600 €
300 €
800 €
350 €
750 €
1,500 €

€

-

10,000 €
3,600 €
650 €
2,500 €
5,200 €
1,200 €
23,150 € -

4,800 €
300 €
1,200 €
300 €
1,500 €
1,500 €

4,000 €
12,000 €

3,600 €
600 € 1,000 €
1,200 €
1,500 €
1,500 €
1,800 €
6,000 €

2,500 €

2,300 €
200 €

8,500 €

1,800 €
1,700 €
5,000 €

4,600 €

300 €
300 €
2,000 €
2,000 €

5,750 €

1,000 €
2,500 €
1,250 €
1,000 €

8,250 €

2,500 €
3,000 €
1,250 €
1,500 €

7,200 €

5,500 €
500 €
1,200 €

6,500 €
-

3,000 €
2,000 € 1,000 €

600 €
300 €
800 €
350 €
750 €
1,500 €
- €
9,000 €
3,600 €
650 €
2,500 €
5,200 €
1,200 €
22,150 €
65,700 €
5,800 €
4,000 €
2,500 €
1,600 €
1,000 €
2,000 €
900 €
300 €
300 €
1,200 €
500 €
300 €
3,400 €
3,000 €
600 €
1,000 €
5,700 €
1,200 €
1,500 €
3,000 €
2,500 €
2,300 €
200 €
9,000 €
500 €
1,800 €
1,700 €
5,000 €
4,600 €
300 €
300 €
2,000 €
2,000 €
5,750 €
1,000 €
2,500 €
1,250 €
1,000 €
8,250 €
2,500 €
3,000 €
1,250 €
1,500 €
7,200 €
5,500 €
500 €
1,200 €
10,000 €
2,500 €
2,000 €
1,000 €

0€

4,700 €
7%
-1,000 € -17%

600 €

18%

6,300 € 111%

0€

0%

-500 €

-6%

0€

0%

0€

0%

0€

0%

0€

0%

-3,500 € -35%
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5113
51131
5114
5115
5116
512
5121
5122
519
5191
5192
A
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Askeldajate laager
Askeldajate laagri omaosalus
MasterGuide nädalavahetused
Askeldajate programmi tõlkimine
TED MGC osaluse toetus
Kirjastustöö
Hommikvalveraamatu toetus
Raamatute väljaandmine ja reklaam
Muud
Seenioride laagri toetus
Venekeelse laagri toetus
Reservid
Noortetöö reservi (AYC)
Noortetöö reservi (Camporee)
Pastorite ühenduse reservi (EPC)
Peakoosoleku reservi
Suurürituse reservi
Kulud kümnisest kokku
Saldo (reservfondi)

-

2,500 €
1,000 € 1,000 €
2,000 €

2,000 €

1,500 €
500 €

4,300 €

1,500 €
2,800 €

20,125 €

4,000 €
4,000 €
4,000 €
3,125 €
5,000 €

692,811 €
14,109 €

6
61
62
63
63
65
69
699

Eesti Liidu Ehitusfond
Annetused ehitusfondi
EKN-i toetus
1% sissetulekust
Töötajate üürimaksed
Intressitulud
Ehitusfondi kulud
Ehitusprojektide kulud

24,600 €

7
71
79

Eesti Liidu Misjonifond
Annetused Liidu misjonifondi
Liidu Misjonifondi projektide kulud

8
81
811

Muud tulud
Annetused Eesti Liidu töö fondi
Muud sihtotstarbelised annetused

2,000 €

9
91
911

Kirjanduse tulu
Kirjanduse müügitulu
Müüdud kaupade kulu

3,000 €

-

€
-

20,125 €
4,000 €
4,000 €
4,000 €
3,125 €
5,000 €
624,595 €
27,305 €

24,600 €
10,000 €
10,000 € -

- €
10,000 €
10,000 €

1,000 €
1,000 €

-

2,000 €
1,500 €
500 €
1,500 €
1,500 €
- €

25,600 €
12,000 €
6,100 €
1,500 €
4,000 €
2,000 €
25,600 €
25,600 €

12,000 €
6,100 €
1,500 €
3,000 €
2,000 €

24,600 €

1,500 €
500 €
1,500 €
6,000 €

30,000 €
27,000 € -

2022

2021

2000

Töötasud netokümnisest

58.0%

61.4%

57.4%

Töötajatega seotud kulud netokümnisest

78.1%

75.6%

70.7%

Üldised kulud netokümnisest

7.1%

7.1%

5.5%

Tööharude kulud netokümnisest

10.0%

10.1%

13.2%

Reservidesse netokümnisest

2.8%

3.1%

4.7%

Saldo netokümnisest

2.0%

4.2%

5.9%

2,000 €
1,000 €
1,000 €
3,000 €
30,000 €
27,000 €

0€

0%

2,800 € 187%

0€

0%

68,216 €

11%

Haridustöö aruanne
2021. aasta möödus liidu haridustöös uute avatavate kõrgharidusprogrammide
ootuse tähe all.

Kõrgem Usuteaduslik Seminar
Koostöö Kõrgema Usuteadusliku Seminariga saab 2022. aasta suvel oma loomuliku
lõpu, kui kaks viimast adventkoguduse tudengit – Kristel Harjaks ja Aleksandr Tsugai –
lõpetavad oma rakenduskõrghariduse omandamise. Sellega tõuseb adventkoguduse
lõpetajate arv 6ni ja koostöö Seminariga võib lugeda korda läinuks. Lisaks adventko
guduse lõpetajatele on koostöö rikastanud ka eesti adventkogudust laiemalt, tuues
Eestisse välisõppejõude Newboldi kolledžist (dr Aulikki Nahkola, dr Gunnar Pedersen,
dr Tihomir Lazic) ja andes kohalikele pastoritele-teoloogidele (Mervi Kalmus, Rein
Kalmus, Ivo Käsk, Andres Ploompuu) võimaluse meie koguduse tudengitele mõnda
ainekursust lugeda.

Uued kõrgharidusprogrammid
2021. aastal oleks pidanud alustama uus adventteoloogia suunitlusega bakalaureuse
kraadiõppeprogramm, mida koordineerib Balti uniooni haridusosakond koostöös
Trans-Euroopa divisjoni ja Andrewsi ülikooliga. Bürokraatlikel põhjustel on prog
rammi algus aasta jagu edasi lükkunud ning programm algab 2022. aasta sügisel.
Bakalaureuseprogrammiga liitub Eestist 5 inimest: Alexander Polupanov, Genri Tron,
Jaanus-Janari Kogerman, Olga Danilova ja Relika Susi. Soovime neile vastupidavust
valitud teel ning Jumala rikkalikke õnnistusi õpitu ellurakendamisel.
Koostöös Andrewsi ülikooliga alustab ka Balti unioonis magistriprogramm, kuhu
Eestist on laekunud 3 avaldust. Need avaldused ootavad 2022. aasta jaanuari seisuga
veel kinnitamist. Loodame, et ka nende inimeste pühendumine toob tulevikus eesti
adventkogudusele palju kasu ning õnnistusi.

Andrewsi ülikool
Lisaks eelpool nimetatutele on adventkoguduste liidu töötajate hulgas veel kaks
tudengit: Marge Randlepp ja Mervi Kalmus. Marge Randlepp on lõpusirgel oma
magistriõpingutega Andrewsi ülikoolis, Mervi Kalmuse sihiks on 2022. aasta suveks
lõpetada oma õpingud Andrewsi ülikooli doktorantuuris.
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Pastorite täiendõpe
Nii nagu liidu nõukogu 2017. aasta alguses kinnitas liidu töötajate täiendõppe raa
mistiku, on liidus jätkuvalt eesmärgiks, et kõik liidu töötajad hoolitseksid raamatute
lugemise ja kursusel osalemise kaudu oma jätkuhariduse eest. Kui eelmistel aastatel
sai liidu haridusosakond korraldada ja pakkuda erinevaid seminare Eestis, Lätis ja
Inglismaal, siis viimase kahe aastaga on füüsiliste ürituste arv kokku kuivanud. Küll
aga korraldatakse siin-seal ja pakub ka Trans-Euroopa divisjon seminare, millel on
võimalik osaleda veebi vahendusel. Lõppenud aastal oli kaks suuremat veebipõhist
seminari, kus eesti liidu töötajad ja aktiivsed koguduseliikmed said osaleda:
•

Boyan Levretovi serminar „Leading an Effective Multi-Church District“ (21.04.2021)

•

Global Leadership Summiti juhtimiskonverents (12.–13.11.2021)

Mervi Kalmus
haridustöö juht
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Tervisetöö aruanne
Loomine ja tervis koolitused
Loomine ja tervis koolitusi oli kevadel kokku kolm gruppi. Jaanuar-veebruar oli üks
grupp Tallinna I koguduses ja teine veebis. Märts-aprill toimus veel üks koolitus
veebis. Koroonapiirangud segasid tuntavalt koolituse tegemist Tallinnas. Koolitajaks
oli kõigil nimetatud koolitustel Allan Randlepp.
Sügisperioodile koolitusi ei olnud planeeritud, kuna Allanil oli toitumisnõustaja
koolituse lõpetamine ja koroonapiirangute osas oli ka olukord äraootav ja augusti
lõpus haiglates olukord kriitiline.
Aastal 2022 on plaanis loomine ja tervis koolitustega jätkata. Tallinna I koguduses
alustab uus grupp veebruarist ja loodetavasti lisandub Tallinnale gruppe ka kauge
mates linnades.

Terve Elu Keskuse blogi ja Meie Aja terviserubriik
Meie Aja terviserubriik on koguduse sees oluline kanal, mille kaudu saab terviseinfot
jagada. Aastal 2020 tekkis Meie Aja kõrvale ka Terve Elu Keskuse blogi, mis esialgu
ilmusid Meie Aja terviserubriigi artiklid. Aastal 2021 on blogist saanud peamine
terviseteemaliste artiklite avaldamise koht. Meie Aja tarbeks on pikemaid artikleid
lühemaks toimetatud ja advent.ee lehel ilmuvad samuti lühiversioonid.
1. Vitamiin B1 ehk tiamiin peletab väsimuse ja närvilisuse
2. Vitamiin K teeb luud tugevaks
3. Vitamiin E – viljakuse vitamiin
4. Vitamiin D – vitamiin, millest enamusel jääb vajaka
5. Vitamiin A – veel üks põhjus miks armastada keedetud porgandit
6. Teeseenejook ehk kombucha – taasavastatud tervendaja
7. Taimekaitsevahendid – kas taimede söömine on ohutu?
8. Dopamiin – õnnetunne või sõltuvus?
9. 5 kaalulangetamise nippi teismelistele
10. Uni ja unepuudus. Mis on hea une saladus?
11. 8 kohtingu teemat, mis hoiavad armastuse leegi üleval
12. Mida keto dieedi soovitajad sulle ei räägi?
13. Mis on GK ja kuidas seda süüakse?
14. Paastumine kui parim dieet?
Terve Elu Keskuse blogisse kirjutama on oodatud ka teised peale Allani.
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Toitumisnõustamine
Terve Elu Keskuse teenuste hulgas on jälle üle pika aja toitumisnõustamine. Allan
Randlepp läbis 2020-2021 Annely Sootsi Tervisekoolis toitumisnõustaja õppe ja
pakub toitumisnõustamist.
Toitumisnõustamisest on abi:
•

toitumise tasakaalustamiseks, nt kui arst on määranud tasakaalustatud toitumise
ja ise ei oska kuskilt alustada

•

kaalu langetamisel või tõstmisel

•

taimetoitlusega alustamisel. Tihti on eesmärgiks parem tervis aga ka tasakaa
lustamata taimetoitlus võib teha tervisele rohkem kahju kui kasu

•

lapse, raseda, eaka ja harrastussportlase menüü tasakaalustamisel.

Allan pakub toitumisnõustamist esialgu tasuta.

Terve Elu Keskuse veebileht ja digiturundus
On väga põnev aasta olnud, kuna Terve Elu Keskuse veebilehe liiklus on kasvanud
kordades ning samas ajaline panus pole olnud väga suur. Avaldatud sai 14 uut pos
titust, Google jaoks optimeeritud sai neist eelmisel aastal 7.
•

2021 aastal külastas kodulehte 19 740 unikaalset inimest, mis on 163% (7497)
rohkem kui aasta varem. Sarnase kasvu korral on “oht” et terveelukeskus.ee
läheb oma unikaalsete külastajate poolest järgmine aasta advent.ee-st mööda
(ligikaudu 25k aastas).

•

Keskmine külastaja käis lehel 1 kord ja seda nutiseadmest, vaatles 2 sisulehte
kestvusega 1,1 minut.

•

60% külastajatest on vanuses 25-54, iga aastakümme seal täpselt võrdne.
71% külastajatest on naised.

•

Orgaanilise ehk otsinguliikluse kaudu külastajate arv on kasvanud
(14232 vs 2454 enne) 480%.
Top 5 lehed:
Esileht (16% koguliiklusest)
Keto dieet (14%)
Süsivesikud (9%)
Kaalulangetamise koolitus (8%)
Vahelduvpaast (6%)

Võrreldes eelnenud aastaga aastal 2021 liiklus kasvanud peaaegu kolm korda. Kokku
on aasta jooksul Terve Elu Keskuse veebilehel käinud pea 20 000 silmapaari. Võib
liialdamata väita, et hetkel on terveelukeskus.ee lehel suur potentsiaal tervise ja
misjonitöö edendamisel.
Terve Elu Keskuse veebilehte terveelukeskus.ee arendavad ja haldavad Allan Rand
lepp ja Vallo Põldaru.
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Plaanidest
Kui aastal 2020 tehti Terve Elu Keskuse veebilehe digiturunduses alles esimesed
arglikud sammud, siis aasta 2021 on olnud igati edukas. Inimeste arv, kes jõudsid
lehele ilma makstud reklaamita, peaaegu viiekordistus, kogu liiklus kasvas kolm
korda ja unikaalsete inimeste arv jõudis advent.ee samale näitajale väga lähedale.
Võiks öelda, et on olnud tormilise arengu aasta ja selle tööga tuleb kindlasti jätkata.
Plaanis on jätkata ka loomine ja tervis koolituste ning toitumise teemaliste loengu
tega. Võrreldes varasemaga on nüüd lisaks koolitustele võimalus ka toitumisnõus
tamist pakkuda.
Allan Randlepp
tervisetöö juht

Peretöö aruanne
Perelaager 2021: „Üheskoos – heas ja halvas“
Perelaager toimus 10.–12. septembril imeilusas Nuutsaku Puhkekülas Viljandimaal.
Reede õhtul jagasid paarid oma kohtumise lugusid ja musitseeris Laura Grönholm,
kitarril saatis Janek Lepik. Laupäeval kõneles Anne Vahtramäe, pealelõunal toimus
fotojaht Õisu matkarajal ja õhtul esines Laikrete perebänd. Pühapäeval toimusid
lõbusad ja praktilised töötoad. Kõige populaarsemaks osutus Ukulele töötuba.
Tänu ärevale olukorrale koroona rindel ning sellest tulenevatest piirangutest oli
osalejaid tavapärasega võrreldes mõnevõrra vähem.
Kõik, kes täitsid laagri tagasiside ankeedi, hindasid oma kogemust maksimaalsete
punktidega. Küsimuse, mis laagris meeldis, võtab hästi kokku vastus: „Kena rahulik
õhustik. Tore seltskond. Nauditavad kontserdid. Vahva jalutuskäik. Hea saun.”
Küsimusele, mida saaks paremini teha, tuli ka mitu asjaliku soovitust.
Sooviti:
•

rohkem pere või abieluteemalist harivat sisu

•

väiksematele lastele võiks olla veel rohkem organiseeritud tegevusi

•

võiks sponsorite toel või eraldi tasu eest ka ülejäänud toidukordadel toitu pakkuda.

Suured tänud ka laagri korraldustiimile: Allan ja Marge Randlepp, Krõõt Lõbus, Aiki
ja Madis Pärna, Priit ja Külli Keel.
Järgmine perelaager toimub 22.–24. juuli Rõõmusaare laagripaigas.
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Paarisuhte koolitused
Abielukursuse korraldamise võttis ette Viljandi kogudus. Koolitus algas 30. jaanuaril
ja toimus laupäeva õhtuti. Õhtut juhtisid Allan ja Marge Randlepp. Kokku on kursuses
seitse teemat, kuid koroona piirangute tõttu jõudsime läbida neli. Peale neljandat
keelati kogunemised ära.
Kursuse korraldamine on suhteliselt lihtne. Koguduse poolt on vaja leida huvilised.
Loengud tulevad DVD pealt ja harjutused on töövihikus. Allan ja Marge on ka valmis
jätkuvalt appi tulema.

Üheskoos saade Pereraadios
Pereraadios jätkus ka saatesari Üheskoos, mida veavad Allan ja Marge Randlepp.
2021 aastal läksid eetrisse järgmised saated:
04.01.2021 Kuidas armastada oma naist?
01.02.2021 Kuidas armastada oma meest?
01.03.2021 Jumala armastuse pärast
05.04.2021 Küpsus Kristuses ja paarisuhtes
03.05.2021 Armastus ja lugupidamine
07.06.2021 Kärgpere
13.09.2021 Alastuse häbi ja süü
04.10.2021 Suurepärane seks
01.11.2021 Seksuaalsus ja üheksolemine
06.12.2021 Koos ja kahekesi
Pereraadio saated on Pereraadio kodulehel ja nüüd ka advent.ee lehel järelkuulatavad.

Pererubriik Meie Ajas ja advent.ee-s
Meie Ajas ja advent.ees on aastal 2021 ilmunud kokku 48 kristliku elu ja peretee
malist kirjutist erinevatelt autoritelt. Järgnevalt nimekiri teemadest, millest autorid
pidasid oluliseks kirjutada.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Pisuke karjuke 29. detsembril
Valguse jälgedes 22. detsembril
Vabalangemine 15. detsembril
Hingamispäev on inimese jaoks 7. detsembril
Ühe peavalu lugu 2. detsembril
Rahu? 28. novembril
Vaikuse murdmisest 26. novembril
Raamatuga hingamispäeva 18. novembril
„Selles hinges, kus on Jumal, rahu on...” 16. novembril
Südamerahu on ihule eluks 14. novembril

11.
Prohvetid ja hingamispäev 8. novembril
12.
Sa ei kõnni eales üksinda! 2. novembril
Kuidas lugeda Piiblit? Lastega? Lastele? Perega koos? Kas üldse lugeda?
13.
30. oktoobril
14.
Printsess, lohe ja mask 16. oktoobril
15.
Rahupäev südames 11. oktoobril
16.
Häbist ja köitest 6. oktoobril
17.
„Juhata poiss ta tee peale, siis ta ei lahku sellelt ka vanas eas!” 4. oktoobril
18.
Koos tegutsemine 2. oktoobril
Minu kui kristlase vaimulik viljakus sõltub minu otsusest teha Jumal oma elus
19.
kõiges esimeseks 26. septembril
20.
Õppetunnid suvisest loodusest 24. septembril
21.
Head ja halvad viljad 22. septembril
22.
Prohvetid ja pühamu 11. juunil
23.
Need kaksteist kruusi vett 5. juunil
24.
Tugivõrgustik 1. juunil
25.
Sotsiaalmeedia – õnnistus või needus? 22. mail
26.
Melkisedeki taoline 8. mail
27.
Jõulutuledest ja meeleparandusest 5. mail
28.
Minu tee 2. mail
29.
Lapsed on Jumala kingitus 26. aprillil
30.
Mina, maailm ja armastus 18. aprillil
31.
Kaheksa jututeemat, mis hoiavad armastuse leegi põlemas 14. aprillil
32.
Lihtsalt abielust 12. aprillil
33.
Taevane pühamu tähistaevas 6. aprillil
34.
Minu moodi 2. aprillil
35.
Halastuse aeg 28. märtsil
36.
Lõukoerad ja karud 24. märtsil
37.
Kutse vaikusesse 13. märtsil
38.
Isaks olemine – rõõm ja vastutus 2.3.2021
39.
Igaks asjaks on oma aeg ehk me kolime jälle! 24.2.2021
40.
On’s mulle mõni asi võimatu 20.2.2021
41.
Mis on eelmisest aastast meelde jäänud? 10.2.2021
42.
„Hommik” 4.2.2021
43.
Mul on juba hea? 30.1.2021
44.
Pane maha oma koorem! 25.1.2021
45.
Elu või surm? 22.1.2021
46.
Otsides sõnade tagant Sõna 17.1.2021
47.
Miks teha vabatahtlikuna head ja aidata inimesi enda ümber? 13.1.2021
48.
Vabatahtlik töö – tegevus, mis annab rohkem kui võtab 10.1.2021

Plaanidest
Senine peretööjuht Allan Randlepp pani septembrist alates ameti maha ja liit otsib
uut peretööjuhti. 2022. aastasse on planeeritud perelaager ning Allan ja Marge jät
kavad Pereraadios Üheskoos saate tegemist. Ülejäänud plaanid teeb juba uus juht.
Allan Randlepp
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Lastetöö aruanne
Sel aastal said kenasti kaante vahele eemisel aastal toimunud Laste laulukonkursile
saadetud laulud. Kel tahtmist saab endale lauliku osta ning uute lauludega tutvuda
ja neid koguduse lastele õpetada või ka enda rõõmuks laulda. Kolmele esimesele
laulule on valminud ka väikesed muusikavideod, mida on võimalik advent.ee lehelt
vaadata.
Õnneks ei piirdu töö nende lauludega ainult lauliku väljaandmisega. Lastelaulu plaadi
idee on sel aastal kõvasti edasi arenenud ning selle tarbeks on valitud 27 laulu ning
13 neist tulevad eelmainitud Lastelaulu konkursi paladest. Lauludele on tehtud sea
ded, salvestatud on taustad ning nüüd tuleb aktiivselt, kuid vastavalt võimalustele,
tegeleda vokaali salvestamisega. Ajad on küll keerulised, kuid loodame sel aastal
plaadi kuulajateni tuua.
Samuti on tuule tiibadesse saanud lastejuttude raamatu tegemine. Valitud on kogu
mikku minevad jutud ning kõigile juttudele on olemas ka illustraatorid. Sel aastal on
lootust seda ka oma lastele või lastelastele lugeda või lugemiseks anda.
Juulis toimus taaskord Tüdrukute laager 5–12 aastastele tüdrukutele. Lapsi ja vaba
tahtlike oli palju rohkem kui eelmisel aastal. Sel korral vaatlesime koos tüdrukutega
isikuomadusi, mis võiksid olla heal sõbral ning kuidas ise olla parem kaaslane. Tae
vaisa õnnistas meid ilusa ilma ja meeldiva koos oldud ajaga.
Poistele organiseeris Allan Randlepp poiste laagri.
2021. aastal lasteõpetajad ametlikult kokku ei saanud, kuid nende jaoks on Facebookis
loodud nüüdseks oma grupp, kus üksteist innustada, mõtteid jagada ja nõu küsida.
Järgmise aasta aprillis on lastetöö tegijatele planeeritud 3-päevane koolitus, mida
tuleb läbi viima Trans-Euroopa Divisjoni pere-, naiste- ja lastetöö juht Karen Holford.
Rõõm on teha erinevaid projekte koos paljude andekate ja teotahteliste inimestega
mitmetest Eesti kogudustest. Jumal on meid paljude annetega õnnistanud ning
erinevaid kogudusi külastades tuleb see üha enam esile.

Aiki Pärna
lastetöö juht
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Rajaleidjate töö aruanne
Mis toimus?
Askeldajate laager 8–11. juuli 2021 Samlikul, teemaks „Mu Jumal on suur!“ Kõigi
aegade esimene üle-eestiline askeldajate laager tõotas tulla päris suur (osalejate
arv oli 90), kuid koroonaviiruse puhang vahetult enne laagrit rappis nii osalejate
arvu kui korraldajate hulka. Jumala erilise õnnistuse ning tublide ja hakkajate lap
sevanemate toel sai laager erakordselt tore. Loe lähemalt: https://www.advent.ee/
artikkel/180514/miks-ei-ole-lind-putukas-esimene-askeldajate-laager-kandis-peal
kirja-mu-jumal-on-suur/
Rajaleidjate laager 13–18. juuli 2021 toimus Samlikul, teemaga „Suur, võimas,
vägev!“ Kuigi plaanisime laagrist ainult rajaleidjate vanusele, otsustasime siiski vii
masel hetkel avada võimaluse osaleda ka neil askeldajatel, kes askeldajate laagris
eneseisolatsiooni tõttu osaleda ei saanud. Loomulikult lisas see koormust korralda
misele, kuid tänaseks päevaks on alles ainult rõõmsad mälestused. Laagris toimus ka
ristimine, ristimisvette astus elupõline rajaleidja Eric Richard. Loe lähemalt: https://
www.advent.ee/artikkel/180830/2021-rajaleidjate-laagri-teema-oli-suur-voimas-va
gev/
Rajaleidjate päev „Mina lähen!“ 18. september 2021. Selleks otstarbeks tõlkisime
materjalid ja saatsime kogudustesse kasutamiseks. Seda kasutati ka kogudustes,
kus rajaleidjate tegevust väga aktiivselt ei ole.
Masterguide programmi jätkumine. Kokku on MasterGuide programmis 15 õppurit.
MG programmi ülevaatlikuks korraldamiseks on kasutusel Google Classroom lahen
dus, mis annab ülevaate nii osalejatele kui juhendajatele, samuti võimaldab luua
veebipõhiseid materjale.
Toimus MasterGuide nädalavahetus, Rõõmusaarel 8–10. oktoobril. Krõõda eest
vedamisel said päris mitmed linnukesed päris paljudele ära märgitud ning prog
ramm edeneb.
Aga kõige rõõmustavam:
On see, et meie askeldajad ja rajaleidjad kasvavad nii Jumala tundmises kui ligimeste
armastamises. On hea, et neil on koht, kus koos käia ja osaleda. Aitäh, juhendajad
ja eestvedajad.

2022. aastal:
•

Korraldame askeldajate laagri ja rajaleidjate laagri. Eraldi.

•

Tõlgime Rajaleidjate päeva materjalid eesti keelde. Kaalume edaspidiseks ka
askeldajate päeva materjalide eestindamist.

•

2021. aastal ei õnnestunud alustada veebipõhise rajaleidjate kursusega, kuid sel
aastal proovime luua elektroonilisi materjale.

•

Jätkame Masterguide programmiga, sh planeerime kahte MG nädalavahetust.
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•

Soovime osaleda divisjoni Masterguide laagris, mis toimub juunikuus Islandil.

•

Jätkame eelmisel aastal tõlgitud Askeldajate programmi eestindamisega.

•

Jätkame ettevalmistustöid Divisjoni 2023. aasta Rajaleidjate Camporee korral
damiseks.

Jaanus-Janari Kogerman
rajaleidjate ja askeldajate töö juht

Noortetöö aruanne
Selle aasta suurim saavutus – nagu eelnevatelgi aastatel – oli noortelaager, mille
teemaks oli seekord „Vaimne tervis“. Noortelaagris ristiti kaks meie koguduse noort.
Kuigi ristimise otsuseni jõudmine ei olnud otsene laagri vili, siiski inspireeris see noori,
kes osalesid. Saime noortelaagrist ka lisakontakte noortega, kes muidu aktiivselt
koguduse pildis ei liigu. Aitasime laagrinoortega ühtlasi ka Saaremaa kogukonda,
tehes koostööd Kuressaare toidupangaga, mis oli silmi avav ja väljakutseterohke
kogemus kõigile osalejatele. Ka lõkke ümber räägitud kogemused panid noori
mõtlema ja neil oli pikemaajaline positiivne mõju (tean seda tänu vanematele ja
noortele, kes on seda ise maininud).
Avastasin sel aastal, et paljud noored võitlevad ühiskonna survega tarbida üha
kahjulikumaid mõnuaineid, ning nii mõnigi saaks kasu koolitustest mõnuainete ja
sõltuvuste teemadel. Teiseks vajaduseks on kerkinud juhised kristlasele paarilise
valikuks ja lähisuheteks, mille tulemusena alustasime Ivo ja Merviga suheteteemalise
seeria kirjutamist ning loodame selle sel aasta lindistada ja ka kirjalikult välja anda.
Algaval aastal on muude ürituste ja projektide kõrvalt kõige olulisemaks eesmärgiks
taaselustada kohalike koguduste noortejuhtide kaasatust üleliidulisse noortetöösse,
kutsudes neid või koguduste poolt valitud esindajaid liidu noortenõukokku. Loodan
sellega ka ühtlasi lahendada juba aastaid kestnud probleemi infovahenduse vald
konnas. Teiseks suuremaks eesmärgiks on hakata välja andma noorte piibliuurimise
materjale, mida saaks kasutada nii isiklikuks palveeluks kui ka grupiga kokkusaamisel.
Mõlema eesmärgi puhul on juba esimesi beebisamme ka astutud.

Krõõt Lõbus
noorteosakonna juht
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Koguduste rajamise töö aruanne
2021. aasta eesmärkideks olid seatud:
•

Uute koguduserajajate värbamine ja väljaõpe

•

Koguduserajamise konverentsi korraldamine

•

Olemasolevate pistikute ja verinoorte koguduste toetamine

•

Uute koguduste loomise nimel

17. oktoobril 2021. aastal andis koguduste liidu nõukogu heakskiidu kahe uue
kogudusepistiku rajamiseks Tallinnasse: venekeelne kogudus – rajajaks Aleksandr
Tsugai, eestikeelne kogudus – rajajaks Ivo Käsk. Mõlemad projektid on praegu pla
neerimise ja tuumikgrupi värbamise faasis.

Koguduserajamise koolitus
2021. aasta jaanuari neljal esmaspäeval toimus Zoomi keskkonnas koguduserajamise
koolitus väiksemale grupile osalejatele. Seeria „10 sammu koguduse rajamiseni“
koolitajaks oli pastor Steve Leddy Põhja-Ameerika divisjonist.
Koguduserajamise konverentsi 2021. aastal ei toimunud.

Olemasolevate pistikute ja verinoorte koguduste toetamine
2021. aastal oli töös üks kogudusepistik – Tallinna Rahvusvahelise grupp.
Koguduste rajamise osakonna šefluse all on ka koguduseliikmete juhitavad
kogudused: Kompassi kogudus ja Linnutee kodukogudus. Kompassi koguduse
täieõiguslikuks koguduseks organiseerimise teenistus lükkus 2021. aastal erinevatel
põhjustel edasi ja on planeeritud 22. jaanuarile 2022.
15. mail 2021 toimus Harkujärvel traditsiooniline koguduserajajate inspiratsiooni
päev.

2022. aasta eesmärgid on jätkuvalt samad
Uute koguduserajajate värbamine ja väljaõpe
Koguduserajamise konverentsi ja koolitus(t)e korraldamine
Koguduserajajate, olemasolevate pistikute ja verinoorte koguduste toetamine

Ivo Käsk
koguduste rajamise töö juht
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Terve Elu Keskus
Pakutavad teenused ja ruumide kasutus
2021. aastal Terve Elu Keskuses tegutsenud teenuseosutajad olid:
Terve Elu Keskuse töötajad, kokku 73 tundi:
•

psühholoog ja pereterapeut Veronika Pillesaar, Terve Elu Keskus

•

füsioterapeut Inga Siig, Terve Elu Keskus (kuni 31.08.2021)

•

elustiilikoots ja koolitaja Allan Randlepp, Terve Elu Keskus

•

hingehoidja Marge Randlepp, Terve Elu Keskus

Teised teenuseosutajad, kokku 353,5 tundi + 20 päeva (päevaks arvestatakse
neli ja enam tundi):
•

füsioterapeut Piret Laur, OÜ Ortman (kuni 31.12.2021)

•

spordipsühholoogia konsultant Elina Kivinukk, OÜ Ajuhetk

•

massöör Ingrid Purge, OÜ Südamepesa

•

massöör Indrek Blok, OÜ Best Sky (alustas 11.10.2021)

Ruume on renditud lisaks erinevateks koolitusteks ja üritusteks, kokku 168 tundi +
88 päeva (päevaks arvestatakse neli ja enama tunnine rent).
Püsivamalt on ruume rentinud MTÜ Valga Arvutikeskus, mis korraldab Eesti
Töötukassa tellimusel töötute koolitust. Regulaarsed ruumide kasutajad on olnud
ka erinevad Gordoni perekooli kursuste läbiviijad.
2021. aasta rõõm on, et Kompassi koguduse jumalateenistuste regulaarseteks külastajateks
on leidnud tee mh ka kaks Terve Elu Keskuses toimunud Valga Arvutikeskuse koolitusel
osalenud inimest! Halleluuja! Keskuse ruumides on püsivalt üleval Kompassi koguduse
tegemisi kajastavad väljapanekud ja info toimuvast.
Terve Elu Keskuse ruumide võtmekasutajateks on jätkuvalt
•

Tallinna Kompassi kogudus, mis kasutab ruume peaasjalikult hingamispäeviti
jumalateenistusteks ja sellega seonduvaks. Samuti korraldab Kompassi kogu
dus regulaarseid iga-aastaseid piiblikursuseid, muid kogudusele ja avalikkusele
suunatud üritusi ning koguneb Terve Elu Keskuses koguduse nõupidamisteks.

•

meie koguduste liit oma kontoriga. Samuti toimuvad keskuses liidu juhtkonna,
nõukogu ja liidu töötajate koosolekud. Keskus on olnud ka mugavaks kokku
saamise kohaks meie koguduste muusikutele, kes valmistuvad jumalateenistuste
salvestamiseks nii meie koguduste liidu stuudios kui rahvusringhäälingu jaoks.

Koguduste liidult ja Kompassi koguduselt saadav üür ja kulude katmine on Terve
Elu Keskuse majandamise peamine tugisammas. Koguduste liidu rahaline panus
on osaliselt nähtav liidu eelarves. Teine osa koguduste liidu panusest väljendub
keskuse administraatori Silvia Kirschi, keskuse koolitaja ja internetitöö arendaja
Allan Randlepa, keskuse juhataja Ivo Käsu ja teiste liidu palgaliste töötajate töös.
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Terve Elu Keskuses toimuvat on 2021. aastal jätkuvalt pärssinud koroonaviiruse
epideemia, mille tõttu on keskuse teenuste osutamine olnud periooditi peatatud
ja takistatud. Ära on jäänud koguduse korraldatavaid kursuseid ja üritusi, samuti
rentnike pikaajalisi koolitusprogramme.

Veebileht terveelukeskus.ee kui interneti mõjukeskus
Liidu tervisetöö juhi Allan Randlepa eestvedamisel ja keskusele teenust
osutava Vallo Põldaru kaasabil kasvas jõudsalt Terve Elu Keskuse veebilehe
terveelukeskus.ee sisu ja jälgitavus. Põhjalik ülevaade veebilehe arengutest,
sh arvandmed, on leitav liidu tervisetöö juhi Allan Randlepa aruandest. Veebilehe,
sh blogi eesmärk on tervisetöö turundamine internetis, terviseinfo jagamine ja huvi
liste leidmine koolitusgruppidesse. Terve Elu Keskuse veebilehe arendamine nn
interneti mõjukeskuseks on olnud Terve Elu Keskuse visioonis selle algusest ning
on rõõm, et me vaikselt selle visiooni täitumise poole liigume. Edasine eesmärk on
see potentsiaal konverteerida reaalsetesse kontaktidesse.

Edasisi eesmärke (vastavalt pandeemia aegsetele võimalustele)
1. jätkata keskuse regulaarsetele kasutajatele sobiva ja sõbraliku keskkonna pak
kumist;
2. olla avatud uutele teenuseosutajatele, kes täiendavad keskuse tervikut;
3. koostöös liidu noortetöö osakonna ja kohalike kogudustega korraldada noortele
mõeldud sisuõhtuid ja pakkuda sellega koguduse noortele ja nende sõpradele
kokkusaamise keskkonda;
4. jätkata keskuse veebilehe kui interneti mõjukeskuse arendamist.

Ivo Käsk
Terve Elu Keskuse juht
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Rõõmusaare laagrikeskus
Rõõmusaare laagrikeskus asub Samliku külas, kuid seoses ehitustegevusega oli või
malik taotleda vallavalitsuselt kinnistu nime muutmist ja määramist ning taastatud
on ajalooline Rõõmusaare kohanimi. Liidule kuuluvate kinnistute nimed on nüüd
Rõõmusaare-Mäe ja Rõõmusaare-Jõe ja selliselt kasutame laagrikeskuse nimena
Rõõmusaare.

Kasutus
2021. aastal toimus Rõõmusaarel kaks telklaagrit – askeldajate laager (8.–11. juuli)
ning rajaleidjate laager (13.–18. juuli). Masterguide nädalavahetusel (8.–10. oktoo
ber) kasutasime peamaja koos vooditega. Suurem kasutus on jäänud võimaluste
(peamiselt WC-d ja dušid) puudumise taha.

Saunamaja ja tiik
2020. aasta suvel antud loa alusel hakkasime ehitama saunamaja jõepoolsele osale.
Saunamaja suuruseks on 60m2, hoone on pooleteistkordne palkehitis mille esime
sel korrusel on saun + WC-d ja duširuumid (2 WC-d ja 3 dušši, arvestusega, et need
oleksid kasutatavad ka telkijatele) ning eesruum koos kööginurgaga. Pooleldi avatud
teisel korrusel on magamiskohad.
2021. aasta lõpu seisuga on vaja lõpetada hoone sisetööd ning kommunikatsioonide
(vesi, elekter, kanalisatsioon, side) vedamine peamaja juurest. Tööd tuleb lõpetada
2022. aasta juuni lõpuks.
Saunamaja juurde sai kaevatud tiik (ca 350m2), millel on ka suplussild ning rajatud
on ka väike rannariba.
Samuti alustasime saunamaja lähedale saunapuude tarbeks ning riietevahetami
seks mõeldud kuur-varjualuse ehitamist. Nende tööde lõpetamine jääb 2022. aasta
suvekuudeks.
Saunamaja ja tiigi rajamine on täielikult rahastatud sponsorite poolt.

Peamaja
Peamaja teisel korrusel eemaldasime talgutööde korras vanad vaheseinad ja mitte
toimiva soojustuse, et vahendite ja võimaluste olemasolul sinna projektijärgsed
majutustoad rajada. Hoonel on ka uus välisuks ning 2020. aastal vahetatud aknad.
2020. aasta lõpus paigaldatud õhksoojuspump annab võimaluse ka talvisel ajal
mõningaseks kasutuseks (tagab vee olemasolu ning võimaldab köögikompleksi
kiiresti soojaks saada).
Täna on peamajas ööbimiseks neli tuba kokku kümne voodikohaga.
Liidu nõukogu otsusega eraldatud vahendeid hügieeniploki rajamiseks saab kasu
tama hakata kevadel. Kevadel on plaan lõpuks paigaldada ka biopuhasti, mille
kooskõlastuse Põllumajandus- ja Toiduametiga saime 2021. sügisel.
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Muud märkimisväärset
Kaks korda korraldasime suuremaid talgupäevi, kuhu kutsusime osalejaid üle Eesti.
Nende käigus niideti muru, istutati marjapõõsaid, korrastati metsaalust ning pea
maja ja saunamaja juures territooriumit (sh paigaldati drenaažitoru ja korrastati
kaevu ümbrust).
Tegemata jäi (madal)ronimisraja paigaldamine puude vahele, kuid selle tarbeks on
trossid ja kinnitusvahendid olemas ning plaan on sellega jätkata järgmisel aastal.
Talgupäevad on juba päris mitu korda olnud võimaluseks kokku saada, koos tööd
teha ja ühiselt aega veeta ning sellisena loodame seda traditsiooni jätkata.
Sel aastal astus siin ristimisvette ka kaks noort inimest – Eric Richard Viljandist ning
Tiina Türilt.
Pilte jms vaata internetist: samliku.advent.ee või Facebookist, Rõõmusaare laagri
keskus
Jaanus-Janari Kogerman

45

(Tele)meediatöö aruanne
Telemeediatöö on üks neist kogudusetöö harudest, mis on pandeemiast ja kirikute
ajutisest sulgemisest viimasel kahel aastal palju võitnud. Vajadus jõuda jumalateenis
tuste ja kristliku sõnumiga veebi teel inimesteni suurenes järsult 2020. aasta kevadel.
Ja kuigi praegu on kirikute uksed lahti ja toimuvad tavapärased jumalateenistused,
ei ole vajadus hästi organiseeritud ja evangeelse suunitlusega meediatöö järele
kuidagi vähenenud. Pigem on see järjepidevalt suurenenud ja sellest on saanud
uus pikaajaline prioriteet meie koguduse misjonitöö vallas.

Telemeedia kolleegium
Üheks oluliseks sammuks telemeediatöö organiseerituma juhtimise suunas on tele
meedia kolleegiumi kokkukutsumine 2021. aasta sügisel. Liidu nõukogu oktoobrikuisel
koosolekul kinnitati 8-liikmeline kolleegium, mille eesmärgiks on koordineerida ja
planeerida liidu meediatööd. Sellesse kolleegiumisse kuuluvad järgmised inime
sed: Mervi Kalmus (kolleegiumi juht), Kristjan Kalmus (sekretär), Indrek Ploompuu
(laekur), Andres Ploompuu, Meeri Pajula, Hans Soosaar, Marju Kiplok ja Hele Kulp.
Novembris ja detsembris 2021 toimusid esimesed kolleegiumi koosolekud, kus on
arutuse all olnud nii telemeediatöö tehniline pool (stuudio rent, kujundus, tehnika
jms) kui ka sisuline pool (võimalikud saated nii koguduseliikmetele kui ka koguduse
kaugetele inimestele, vajadus veebikoguduse ja -pastori järele jms). Produktsiooni
osas on praeguse seisuga plaanis jätkata hingamispäevahommikuste jutlustega,
samuti Mervi Kalmuse piiblitundidega, lisaks neile on soov 2022. aastal taaselustada
„Inboxi“ videod noortele, „Kokkusaade“ ja ehk ka „Ristiinimese“ intervjuusaade. Peale
selle alustab 2022. aastast uus muusikasaade, loodetavasti saab salvestatud väike
noortele mõeldud seeria romantilistest suhetest piibellike põhimõtete raamistikus
ning veel muudki.
Kui kellelgi on ideid võimalike saadete osas ning sooviks telemeedia töösse kas
sisulise või tehnilise poole pealt panustada, siis võib julgesti ühendust võtta Mervi
Kalmusega. Mida rohkem on meie koguduste liidus inimesi, kes soovivad selles
kogudusetöö harus kaasa lüüa, seda suurema hulga inimesteni jõuame.

Bibleinfo
2021. aasta sügisel sai toimima veebilehe bibleinfo.com eestikeelne osa, kus on
võimalik leida vastuseid Piiblit puudutavatele küsimustele. Praegu on lehel umbes
50 eestikeelset artiklit ning nende arv suureneb ajapikku, nii kuidas vabatahtlikud
tõlkijad tõlkida jõuavad. Artiklite hulgas on kõige rohkem vastuseid hingamispäeva
ja pühapäeva puudutavatele küsimustele.
2022. a jaanuari alguses seisuga ootame veel seda, et eesti keeles saaks toimima
ka veebilehe kaks ülejäänud rakendust – eestpalvesoovide esitamise ning Piiblit
puudutavate küsimuste esitamise rakendus. Kui need veebilehe osad saavad samuti
eesti keeles tööle, siis saab sellele veebikeskkonnale ka laiemalt reklaami teha ning
sellel on potentsiaali saada heaks ühenduslüliks adventkoguduse ja kirikukaugete
inimeste (aga miks mitte ka teistesse kogudustesse kuuluvate kristlaste) vahel.
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Mervi Kalmus
meediatöö juht

Ajakirja Meie Aeg ja advent.ee
uudiste aruanne
Ajakiri Meie Aeg ilmub kord kuus, kokku 12 numbrit aastas, ajakirja tiraaž on 300.
Igas ajakirjas on fookuseteema (tavaliselt kirjutab sel teemal kaks inimest) ning püsi
rubriigid.

2021. aasta püsirubriigid
Rubriigi nimi
Silmatera
Jutlus
Kirjakoht
Tervis
Noore isa tee
(sept–aug 21)
Järjejutt
„Piiramine väravas”

Kogemuste kotike

Tegija(d)

Rubriigi nimi

Tegija(d)

koguduste lasteõpetajad
(koordineerib Aiki Pärna)

Noore piiblitöölisetee
(sept 21 – aug 22)

Krõõt Lõbus

Rohujuur

Kristi Taidla

Eesti liidu töötajad
Krõõt Lõbus, Aleksandr Tsugai,
Toivo Kaasik, Heino Lukk
Allan Randlepp
12 noort isa
tõlgivad Piret Oja, Külli Keel ja
Aiki Pärna

Eha Lobjakas

Pererubriik
Epiloog
Meie Aeg meie ajast
Intervjuusari liidu
töötajad

Kogudus

Külli Keel
Jaanus Riisalu
Laura Grönholm, Ly Kaasik,
Õnne Kivinurm
Helis Rosin, Averonika
Beekmann, Toomas Lukk, Liina
Lukk, Ulla-Marleen Sommer,
Krõõt Lõbus
tõlked ajakirjast Adventist
Review

Intervjuud
1. Raquel Saavedra Lukk (jaan)
2. Plamen Peev (veeb)
3. Michael Mosisa Gurmessa (märts)
4. Mariana Nahkur (apr)
5. Bipul Mozumder (juuni)
6. Mar Said Hernández Castañón (juuli)
7. Tim Martin (sept)
8. Olvi Pukk 100 (nov)
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2021 fookuseteemad
Olen kaks eelmist aruannet koostanud kultuurministeeriumi teema-aastate võt
mes: 2019. aasta oli eesti laulu ja tantsu juubeliaasta – siis olid ajakirja fookuse
teemad sõnastatud eestiluuletajate luuleridadega; 2020. aasta oli digikultuuriaasta –
MA fookuseteemad olid erinevate sotsiaalmeediaplatvormide sõnumite vormis. 2021.
aastal kultuuriministeerium teema-aastat ei korraldanud, nii et pidin juhtlõnga ise välja
mõtlema. See ei olnudki keeruline, sest hakkasin aruannet koostama novembris – selles
kuus oli kaks kirjanduslikku tähtpäeva: 11.11 möödus vene klassiku Fjodor Mihhailovitš
Dostojevski (FMD) sünnist 200 aastat ning 19.11 sündis 115 aastat tagasi eesti luuletaja
Betti Alver (BA). Loetagu rõõmuga seda aruannet ja veelgi suurema rõõmuga klassikuid!
PS. 2022. aasta on raamatukoguaasta – külastagem rõõmsasti ja julgesti!
nr
1

fookuseteema ja kirjutajad
ning väljavõtted

FMD ja BA tsitaat

kolmeinglikuulutus adventistist
kristlase igapäevaelus

Sa hapramast hapram / siin päikese
all – / kas tead sa, / kui raske / on tähe
metall? / Ainult hapramast hapram
/ siin päikese all /teab-tunneb, / kui
raske on tähemetall.

Priit Keel: Kristlase igapäevaelus ja käi
tumises peaks paistma Jumala väärikus
ja au.
David Nõmmik: Õigeksmõistmine on
hukkamõistmise vastand.
2

palve, Tallinna koguduse
palvelisti kümme aastat
Eha Lobjakas: Kui me küsiksime lapselt,
millest ta võib oma isale rääkida, ei
saaks see laps ilmselt küsimusest aru.

BA
Räägi tasa minuga, / siis mu kuulmine
on / ergem. / Räägi tasa minuga, /
tasa taibata on kergem. / Inimrõõmu,
hingehärmi / tunnen-taban läbi tuule.
/ Ainult surnud sõnalärmi kuuldeski
mu kõrv ei kuule.
BA

3

abielu
Andres Ploompuu: Abielu mõlemad poo
led austavad teist, mõlemad on alla
heitlikud, mõlemad arvestavad teise
poole vajadustega, mõtete ja soovi
dega.
Allan Randlepp: Iga suhe sõltub heast
kommunikatsioonist, sõltumata sel
lest, kas sa oled pikalt abielus olnud
või pead alles mesinädalaid.
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Sel hetkel Raskolnikov tundis ja mõistis
alatiseks, et Sonja on nüüd igavesti
temaga ja et ta tuleb kaasa kas või
maailma otsa, ükskõik kuhu saatis ta
ajab.
Neid äratas uueks eluks armastus;
ühes südames peitusid lõputud elu
allikad teisele südamele.
FMD

4

suletud kogudused
Olavi Laur: Kui oma mõtteid teistega
jagada, on igal tekstil nii palju värve,
mis üksteist rikastavad.
Kompassi koguduse liikmed: Minu usuelu
tundub igasugune kriis hästi mõjuta
vat, sest raskel hetkel saab küsida,
milline on Jumal ja kus Ta on, milles
seisneb see ülistatud igavene armas
tus ja armulikkus, sest seda armastust
ja hoolt uskudes ning seda iga päev
nägema õppides on võimalik selgust
saada selles, kes sa oled ja millised on
just sinule sobivad ülesanded.

5

erimeelsused koguduses
Marge Randlepp: Konflikti käigus lahen
dust otsides võib juhtuda nii, et mõne
lihtsama arusaamatuse tagant kerkib
esile juurpõhjus.
Aleksandr Tsugai: Kogudus ei ole mõel
dud paigana, kus inimesed lõputult
omavahel vaidleksid, see on loodud
vaimulikuks varjupaigaks kõigile, kes
otsivad Jumalat.

Mis küsib elulahkmel heitlik maru! /
Kuid sina enesele annad endast aru.
/ Ja olgu öö kuitahes pikalt pime – / sa
otsaeest ei pühi oma nime. / Puulehtki
vaatab valgust, vajub vette koos teis
tega. Ja siiski omaette. / Sul puudub
sirav siht? – Eks mine ja taipa, mis on
aina tarbimine. / Kas tead, mis hel
demaks teeb tasapisi? / Miks julm ei
olda iial juhtumisi? / Miks lillekiivrid
roostega ei kattu? / Miks elu tähetund
on kordumatu? / Miks tulukene tui
suööde kestel / ei kustunud, ei kustu
inimestel?
BA
Lähen, langen põlvili ja jutustan
kõik…” mõtles ta neljandale korrale
minnes.
Aga kui igast küljest vaadelda, leidub
siis palju häid inimesi?
Kõigil tuleb ette neid silmapilke; ini
mene üldse armastab väga haavunud
olla; olete seda tähele pannud? Kuid
naistel on see iseäranis. Võiks isegi
öelda, et sellega nad oma aega viida
vadki.
FMD

6

hingamispäevakool
Karin Miller: See on see tunne, et sa
oled kaaslastele oluline, sinuga koos
olemisest tuntakse rõõmu ja sinuga
rääkimine ei ole väärtuslik mitte pelgalt
seetõttu, et suudad õigesti vastata või
midagi erilisemat öelda kui teised, vaid
just ja ainult sinu enda pärast.
Rein Käsk: Taevariiki saamiseks ei tehta
meile eksamit teadmiste kontrollimi
seks, otsustava tähtsusega on see, mis
on jõudnud elupraktikasse.

Su elus kumiseb kaasa / tulevik, mine
vik, / aegade armas kannel, / sina
õnnelik, õnnelik! / Suur on kuulmise
kunst. Aina kuula! / Noodikiri ehk
tabab neid / eluhääli ja hõiskamisi, /
salapalveid ja sõnumeid. / Kuula hoo
lega! Huupi ära huuga, / et see kumin
sinu tõttu ei kaoks. / Enne kuula! Siis
kumise kaasa! / Sumise suletud suuga,
/ kui sõnu pole laulu jaoks. / Tasa,
tasa! Kas kuuled? / Sa ju kumised! /
Sa ju kumised kaasa ka praegu, / sina
õnnetu-õnnelik!
BA
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7

nähtamatud koguduseliikmed
Virve Toom: Me ei ole kaitstud haiget
saamiste või eriarvamuste eest ja nii
võivad inimesed koguduse osadusest
eemalduda.
David Nõmmik: Kogudusest eemale jää
mise peamised põhjused ei ole tava
liselt seotud koguduse õpetuse, vaid
suhetega.

8

vaimulik viljakus
Viljandi koguduse liikmed: Jumal soo
vib, et keegi ei elaks vaid enesele, et
ei oldaks nagu lopsakate lehtedega
viljatu viigipuu. Jumal soovib, et meie
elu ei oleks asjatu, et teised inimesed
saaksid toidetud viljast, mida endas
kanname.

„Armasta neid oma pisaraid.“

„...et kui ehk juhtumisi sul mind tar
vis on või kui ehk vajad… kogu mu elu
või midagi… siis kutsu mind, ma tulen.
Jumalaga!“
FMD

“Issand!” palus ta, “juhata mulle mu
tee ja ma loobun oma neetud … unis
tusest!”
FMD

Priit Keel: Inimene ei saa ise hakata vai
mulikult viljakaks.
9

kuidas lugeda Piiblit?
Mariin Tasang: Selleks et lugeda, tuleb
Piibel kõigepealt lahti teha.
Mikk Allak: Hommikune palve tundub
minu puhul määravat, kuivõrd hästi
see päev mul õnnestub.

10

rahu
Liina Lukk: Meie keha ja vaim tervikuna
ei erine selles mõttes palju ühest hästi
toimivast majast, kus on hea ja kerge
olla, kuid paratamatult vajab ehitis
kestma jäämiseks hoolt ja tähelepanu.
Rein Kalmus: Südametroonile on tõste
tud isekus, mis ei arvesta kaasinimese
õiguste ja vabadusega.

Küünlajupp oli juba ammugi kustumi
sel ja valgustas tumedalt selles kehvas
toas mõrtsukat ja liiderlikku naist, kes
olid imelikult kokku juhtunud igavese
raamatu lugemisel.
FMD
Ennist ütlesin ma sulle, et ma ei suut
nud ennast ülikoolis käies ülal pidada.
Aga tead sa, võib-olla et suutsin? Ema
oleks saatnud, et õpperaha tasuda,
kuna aga saabaste, riiete ja leiva jaoks
ise oleksin teeninud, kindlasti! Tunde
oli; pakuti viiskümmend kopikat tun
nist. Razumihhin töötab ju! Aga ma
tigestusin ega tahtnud. Nimelt tigestusin (see on hea sõna!). Ämblikuna
pugesin siis oma nurka.
FMD
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11

palvenädal: Mina lähen kuulutama
kolme ingli sõnumit
Ted N. C. Wilson: Peame edasi liikuma
kristliku armastusega, toetudes ainu
üksi Piiblile, nii nagu need, kes mine
vikus viisid ellu neile Jumalalt antud
ülesannet.
Ángel Manuel Rodríguez ja Díxil Lisbeth
Rodríguez: Evangeelium on igavene,
sest see sai alguse jumalikus igavikus
ja avaldus Jeesuses Kristuses.

Mu juurde voogas sinu suurest särast
/ helk laias joas / ja lamp ei kustunud
vaid sinu pärast / mu vaikses toas. /
Kuid sinu langust nähes kuumalt läbis
/ mu südant pelg: / kas püsib sirgena
su kõrval häbis / mu nõder selg? / Oh
andesta! Ma vaatlen häbipunas / su
rebit rüüd. / Kui armastada sind – siis
kunas, kunas, / kui mitte nüüd? / Ma
ootan, kuni väiksed tõrud sirgund / on
suureks puuks. / Mu pilk on märg. Mu
salajõud on virgund. / Mu hing jääb
truuks.
BA

12

Jeesuse tulemine 1.0
Andres Ploompuu: Meil igaühel tuleb
lõpuks otsustada ise, kas laseme meie
tegemistes meid juhtida hirmul või loo
tusel. Esimene vaatab pidevalt selle
maailma ebaõnnestumistele ja kas
vavale pimedusele, teine vaatab aga
sündinud lapse silmadega lootusrikkalt
ja põnevil tulevikku.
Hele Kulp: See on suur armastuse ime,
ilus ja ehmatavalt armas. Jumal tegi
ennast üdini haavatavaks.

Kõike võib tahta, /karta / ja loota. /
seda, mis tuleb – / mitte keegi / ei
oota. / Ei-tea-kus /eikellegi /kangas
puud/ koovad nii kaledalt / ilmavallale
/ ikka / midagi /muud. / Elul / on väi
kene hingemaa. / Hingeväljale / vika
tit /üle manatud märgi /viia / ei saa.
/ Sinna põllule pääses / kord õnnelik
ohe. / mida iial ei olnud – / võib ilmuda
/ kohe.
BA

Koguduse koduleht advent.ee
Eesmärgid:
1. kajastada võimalikult palju Eesti koguduste tegemisi;
2. vahendada üleilmse adventkoguduse otsuseid, suundumusi ja uudiseid.
Töö: avaldada igal argipäeval üks kohalik või välisuudis. Avaldada Meie Aja artikleid (neid
riputab veebi Indrek Ploompuu).
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Loetumad uudised 2021
1. 2021 rajaleidjate laagri teema oli „Suur, võimas, vägev"
2. Miks ei ole lind putukas?* Esimene askeldajate laager kandis pealkirja „Mu Jumal
on suur!"
3. Põltsamaa eakaim koguduseliige sai saja-aastaseks
4. Laupäeval alustab taas veebijumalateenistus
5. Vanade ajakirjade ja jutluste digikogu täieneb
6. Kirjastuse raamatud soodsama hinnaga, 2021. aasta hommikvalveraamat
E. White'ilt
7. Meediatöö tarvis renditi Tallinnas stuudio
8. 30. jaanuari ehitusfondi annetus Kuressaare kogudusele
9. Kirjastuselt IVA uus raamat: Mark Finley „Kolm kosmilist sõnumit praeguseks
ajaks“
10. Kompassi kogudus kutsub laupäeval Facebooki otseülekannet vaatama

Loetumad artiklid 2021
1. Kogemuste kotike: „Ligi kõigile, kes Teda appi hüüavad“
2. Mall Kaaver: Otsusta piiblitundi tulla ja tule!
3. Valgud — kas saan neid toidust piisavalt?
4. COVID-19 vaktsiinid: vastused küsimustele ja soovitused
5. Raquel Saavedra Lukk: Elu on lühike, me peame kindlasti täna oma armastust
väljendama
6. Toidust, emotsionaalselt
7. Millal on parim aeg magamiseks?
8. Liidu esimehe pöördumine seoses Vabariigi valitsuse piirangutega
9. Uusaastatervitus 2021: Mis on ees?
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