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Hea EEÜÜ infokirja lugeja!
Kevadperiood keset erinevaid koroona laineid on olnud ka EEÜÜ-s mitmekesine. Oleme saanud
rõõmustada Tartu töötegija Elsa üle ning ka selle üle, et ikkagi grupp on ühel või teisel viisil saanud
kokku tulla. Majanduslikult oleme teie abiga tulnud toime, suur tänu igaühe annetuse eest! Palvetame
edaspidi ustavalt selle eest, et Jumal saadaks meile inimese, kes võiks Tallinnas tööd jälle alustada.
Tuleviku jaoks vajame Issandalt nii juhtimist kui ka praktilist abi. Praegu on plaanis ette võtta nii
visiooni kui strateegia värskendamised ning teavitus/meedia plaani koostamine. Kõiges hoiame
meeles Jaakobuse sõnu: „Kui Issand tahab ja me veel elame, siis teeme seda või teist” (Jk 4:15).
Ka sellest on olnud suur rõõm, kui praegune ja üks varajasem peasekretär on veebi vahendusel kevade
jooksul paar korda kokku saanud, mõtteid vahetanud ja koos palvetanud. Sellest kujunes välja ka
vanakeste kokkutulek Teamsis, Maire kirjutab sellest allpool. Juuni lõpus on hea võimalus nii
nostalgia kui uute mõtete jaoks, loodan et saame virtuaalselt kohtuda üllatavalt suure seltskonnaga!
Allpool on ka mõtteid meie Tartu tudengilt Emma-Marielt, Tartu töötegijalt Elsalt ja juhatuse
esimehelt Raidolt.
Ma tänan südamest kõiki, kes on meid meeles pidanud, EEÜÜ eest palvetanud, andnud oma aega,
ühel või teisel viisil osalenud. Ole väga õnnistatud ja hoitud sellel suveperioodil!
Kirsi Vimpari, EEÜÜ peasekretär

Pilt Tartu kevade viimaselt õhtult Maarja kogudusemajast.
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Aasta alguses küsiti minu käest, kas tahaksin
alustada tööd EEÜÜ Tartu sekretärina. Selline
variant ei olnud mulle endale meelde tulnud, aga
ma siiski ei kahelnud jaatavalt vastata. Olen
Soomes olnud vabatahtlikuna kristlikus
tudengitöös ja kuna ma olen Eestis samal ajal
tudeng, tundus loomulik tudengitöös alustada.
Minu esimene semester sekretärina oli mõnes
mõttes nii lihtsam kui ka keerulisem kui võib-olla
“tavalistes” oludes. Kevade kahel esimesel õhtul
saime kokku Pastoraadi ruumides, viimane õhtu
aga toimus Maarja kogudusemajas. Ülejäänud
õhtud saime kokku Skype’is.
Kuigi möödunud kevad oli ebatüüpiline, on siiski
peamine tunne selle peale mõeldes tänulikkus.
Eriti rõõmus olen meie kõnelejate üle ja igaühe
üle, kes õhtutel osales. Üks veebiõhtute häid külgi
on see, et osaleda võib ükskõik kust. Rõõmustav oli näha ka mitmeid vilistlasi õhtutel osalemas.
Lisaks teemaõhtutele oli meil paar natuke teistsugust õhtut. Jagasime Piibli kirjakohti, mis kõnetanud
on, ning samuti jagasime, mida Jumala ja elu kohta õppinud oleme. Need õhtud olid igati julgustavad.
Kokkuvõtteks tuleb meelde järgmine kirjakoht: „Ma ei hülga sind ega jäta sind maha! “ (Hb 13:5)
Jumal ei hülga tudengeid ega jäta ka EEÜÜ-d maha.
Elsa Mensalo, EEÜÜ Tartu piirkonna sekretär

Tulime (tollal veel tulevase) abikaasaga EEÜÜ õhtule
tavaliste tudengitena, kel polnud varasemat kokkupuudet
Jumala, palveelu ega kristlastega. Üks kolmapäev möödus
teise järel ning enne kui märgatagi jõudsime, missuguse
muutuse meie elu nende kuude jooksul läbi oli teinud, võis
meid leida Tartu Peetri kiriku leeripingist. Olgugi et
tajusime Jumala kutsumist juba enne esimesele EEÜÜ
õhtule minemist, olid koosviibitud õhtud suureks toeks ja
julgustuseks. Nüüd, paar aastat hiljem, võin ka mina teisi
julgustada – astuge sellele elumuutvale teekonnale ja teiegi
elu muutub sügavaks, sisukaks ning täitub sellise rõõmuga,
mille võimalikkusest teil varem aimugi ei olnud!
Vaadake, kui suure armastuse Isa on meile andnud: meid
hüütakse Jumala lasteks ja need me olemegi. Maailm ei
tunne meid, sest ta ei tunne teda. (1Jh 3:1)
Emma-Marie Paide
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EEÜÜ vanakeste kokkutulek
28.06.2021 kell 18-19.30 Teamsis
Pole ammu näinud, kas pole?
Kutsume Sind virtuaalsele EEÜÜ vanakeste
kokkutulekule, et teada saada, kuidas Sul ja
kunagistel EEÜÜ-võitluskaaslastel läheb ja
kuidas EEÜÜ-l läheb. Programmis on vaimulik
sõnum, palve, väike muljetamine endast ja
EEÜÜ-st ning EEÜÜ praeguste tegemiste kohta
teada saamine.
Kas tuled?
Anna endast palun märku 27.06-ks, kui tahad
osaleda! Samuti anna märku, kui seekord
osaleda ei saa, kuid tahaksid olla kursis EEÜÜ
värskete tegemistega ja/või osaleda
mõnel järgmisel vanakeste trehvil.
Sinu teadet ootab Maire Latvala: maire_i@yahoo.com
Kohtumiseni!
Maire Latvala, niisama EEÜÜ entusiast ja Kirsi Vimpari, EEÜÜ peasekretär
PS! Teadet võib levitada, sest paljude kontaktid on vananenud ja kõik vanad tuttavad ei pruugi olla
selle meiliga kättesaadavad.
Info on ka Facebookis https://www.facebook.com/events/145958144240405

Viimased aastad on EEÜÜ-le olnud suurte väljakutsete aastad.
Vahetunud on töötegijad ning välistoetused on kokku
kuivanud. See, et maailmas on keerulised ajad, ei ole midagi
uut. Selles osa ei ole me kuidagi erinevad ülejäänud
maailmast, mis on vaevelnud kriisis. Samas on muutumatuks
jäänud meie missioon ja sõnum. Ka täna kutsub Jumal meid
levitama sõnumit igikestvast sõprusest Looja ja loodu vahel.
Kahjuks tundub, et sõnum langeb Eestis kivisele pinnale. Selle
sõnumi levitamine ei ole siiski asjatu. Mida suurem on kuivus,
seda suurem on vajadus vee järele. Mida suurem on üksikisiku
eraldatus, seda enam vajab ta uuesti kohtumist Loojaga. Kui
kastetud maa vajab vaid mõnda piiska, et saaks vilju näha, siis
põuasele maale peab langema sadu päevi, et kutsuda esile
muutust. Jumal on meie kätte usaldanud sõnumi vabadusest,
lähedusest ja lootusest, eluvee surevale rahvale. Ei ole
paremat päeva selle jagamiseks kui tänane päev, ei ole
paremat inimest kellele jagada kui see, kes meie kõrval seisab.
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Kristlastena on meil kahe tuhande aastane usuline ajalugu ning igaühel isiklikult kogemus Jumalaga.
See kogutud pagas räägib meile üht: meie Jumal on ustav ning toetav, kes toob inimese raskest
olukorrast välja! Sellist usulist optimismi vajab meie rahvas täna. Teadmist, et Jumal hoolib ka nende
igapäevaelust ning argistest probleemidest.
Me oleme EEÜÜ-na vajalikud, meil on plaan, meil on inimesed ja meil on ka natukene raha, et uutes
oludes teekonda jätkata.
Kuigi uksed on olnud suletud ja kogunemise võimalused väga napid, siis meetodite osas peame olema
äärmiselt leidlikud ning tuge vajame enam kui varasematel aegadel.
Tõdeme, et vajame mitmesugust toetust. Esiteks vajame inimesi, kes tahavad vastustust võtta, et
Tallinnas töö taas käivitada. Hetkel ametis olev juhatus näeb, et meie aeg on läbi saanud ning aeg on
teatepulk edasi anda. Otsime aktiivselt neid, kes tahavad selle teatepulga vastu võtta. Kindlasti vajame
ka finantstuge, igakuiseid toetajaid, kes näevad meie töö vajalikust. Kõige enam aga eestpalveid, et
see, mida meie töötegijad ette võtavad, võiks kanda head vilja.
Raido Oras, EEÜÜ juhatuse esimees

Aitäh Sulle, kes Sa oled olnud ja oled jätkuvalt EEÜÜ tööd toetamas!
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