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Peasekretäri tervitus
Minu peas on kõlanud paar salmi Ülemlaulust:

Sest vaata, talv on möödunud, vihm on läinud oma teed,
maa peal on näha õiekesi, lauluaeg on tulnud
ja meie maal on kuulda turteltuvi häält.
Viigipuu küpsetab oma marju, viinapuud õitsevad ja lõhnavad.
Tõuse, mu kullake, mu iludus, ja tule!
Ülemlaul 2:11-13
Seda piiblikohta saaks väga sügavalt ja teoloogiliselt arutada, aga mina jagan teiega paar mõtet, mida see on
minule meelde tuletanud ja toonud. Alustan sellest, et seekordne talv on jälle möödunud. Minule isiklikult
korralik talv ikka meeldib, nagu korralikule soomlasele peabki, aga võrdpildina talv on pime, sünge ja külm aeg,
mille möödumine on igatpidi hea asi. Laias laastus EEÜÜ elus meil oli korralik talve periood, nagu kõikide meie
isiklikus elus vahepeal on, ja vaimulikus mõttes igal kogudusel ja kirikul on ka. Aga tundub ja paistab, et Jumal
on kinkinud meile uue kevade. On õiekesi, on uut rohelust, on kuulda lindude häält.
Kõik see hea ja ilus pole asjata tulnud, selle eest olete teie aastaid palvetanud ja ustavalt ka EEÜÜ heaks
annetusi teinud! Suur tänu kõikide heade andide eest, mida Jumal on tahtnud just Sinu kaudu EEÜÜ-le anda!
Hetkeseisust võin väga hea meelega öelda, et nii meie töötegijad kui ka juhatus töötavad mitmel rindel selle
heaks, et EEÜÜ saaks edaspidi hästi tudengimaailmas teenida ja evangeeliumit kuulutada. Tahan ka seda
võimalust kasutada, et meie juhatuse liikmeid tänada, samuti Tartu ja Tallinna töötegijaid Elsat ja Kristot.
Ja nii hetkel kui ka tulevikus meie elu sõltub sellest, et piisavalt eestpalvetajaid ja rahalises mõttes annetajaid
on olemas. Püüame sügiseks arendada uusi võimalusi nii annetamiseks kui ka teistel viisidel toetamiseks. Kui
Sul on mõni hea idee või mõte, palun võta ühendust!
Tegime väikse töötegijate kokkutuleku maikuu lõpus ja arutasime ka tulevikku. Kui Jumal lubab, osaleme
järgmisel aastal jälle tudengipäevadel, korraldame nii iganädalaseid tudengiõhtuid ja palvekaid kui ka paar
üritust, ja kevadperioodil püüame pärast pausi korraldada ka ühise tudengilaagri. Vähemalt aastaks on meie
olukord töötegijate mõttes üsna stabiilne, aga siis tuleb muudatusi. See on ka tervikuna suur palvesoov, mida
jagan teiega, et kõik asjad nii annetuste, töötegijate, vabatahtlike ja tegelikult kõigega läheks hästi ja Jumala
tahte järgi.
Selles infokirjas saab lugeda veel möödunud aastal toimunust nii Tallinnas kui ka Tartus. Tutvustame edasi
meie uut juhatust, tükikesi enda elust jagab meiega Mari. (Eelmises infokirjas tutvustasid ennast Maire ja Eleri.)
Selles piiblikohas viigipuu küpsetab oma marju, aga need pole veel valmis. Kui need valmis saavad, ongi kõik
siin lõpetatud ja Jeesus on tulnud tagasi, ja siis ei olegi enam vaja tegeleda selle maailma tegevustega. Aga enne
seda on veel meie aeg teha seda, mis meile on antud: palvetada, aidata, toetada, jutlustada, korraldada, kutsuda.
Kutsuda, kutsuda ja veelkord kutsuda. On tähtis, et meil on neid kohti, kuhu inimesi kutsuda. Tudengimaailmas
EEÜÜ on selleks suurepärane vahend, ja teeme ustavalt seda tööd nii kaua, kui Jumal tahab.

Meie saame nüüd tudengielu graafiku järgi võimalusel pisut puhata ja nautida seda kõike ilusat ja
head, mida Jumal on meile kinkinud suve ajaks. Jumal on meile andud ka puhkamise meie elu osaks, ja
sellel on oma tähtis mõte ja koht. Aga kes on Tallinnas Mustamäe kirikupäevade ajal, võib minna ja osa
saada, kui Kristo on korraldamas konverentsi ”Usk ja teadus” kirikupäevade raamides Tallinna
Tehnikaülikoolis 16. juunil kell 14. Oleme trükkinud EEÜÜ jaoks järjehoidjaid, kuhu on pandud kõik
vajalik info EEÜÜ-sse jõudmiseks, EEÜÜ toetamiseks ja meeles hoidmiseks. Kristol on neid ka
konverentsil kaasas, ja neid saab ka minu käest, samuti juhatuse liikmetel on neid olemas. Kui soovid
sellist endale või lausa mitut edasi jagamiseks, palun anna ka sellest märku!
Ole väga õnnistatud ja hoitud,
Kirsi

Elsa, Tartu:
EEÜÜ Tartu kevade põhiosaks olid teemaõhtud.
Kevade jooksul sai süvenetud nii Ilmutuse
raamatusse, armulauda kui ka kristlikkusse
karakterisse ning paljudesse teistesse
teemadesse. Kord kuus jätkus ka koostöö
palve- ja ülistusõhtu Kolmapäevikuga.
Kevade jooksul toimusid ka mõned üritused,
mis tõid vaheldust kavva. Märtsis hoolitses
EEÜÜ Pastoraadis toimunud ürituse
Rööprähkleja kohvipauside eest. Aprilli lõpus
korraldasime Tartu tudengipäevade raames
ürituse Vahepeatus, mille teemaks olid
ebakindlad olukorrad ning tulevik ja lootus.
Semestri lõpetuseks sõitsime Tartust
Tallinnasse, et pidada koos Tallinna EEÜÜga
kevadpidu.
Kokkuvõttes on Tartu kevades olnud palju head
ja huvitavat ning tahan tänada kõiki, kes on
kuidagiviisi osalenud selles! Sügise ja tuleviku
osas on palvesooviks, et Tartus saaks loodud
püsiv tiim, millega koos arendada tööd veelgi
paremaks.

Kristo, Tallinn:
Kuigi mõned ustavad palvetajad on ülikooli
õpingud lõpetanud, siis on möödunud hooajal
meiega liitunud mitmeid uusi inimesi ja meie
palvekas on muutunud rahvusvaheliseks.
Oleme korraldanud ka tudengiõhtu ja
filmiõhtu. Lisaks oleme hakanud tegema
koostööd Tartu evangeelsete üliõpilastega ja
õppeaasta lõpus korraldasime ühise
kevadpeo piknikuna.

Pildil Tartu Tudengipäevade ürituse osalejaid

Tallinna EEÜÜ

Mari Järg:
Kuidas minust sai uue
EEÜÜ juhatuse liige?

Kui 2006. aastal Tartu Ülikooli astusin, oli minu kindel soov leida kodukogudus, kus iganädalaselt
kaasa teenida, ning sõbrad, kes armastavad Jumalat. Ülikooli algus oli paras virr-varr, kuid Issand
juhatas mind õigete inimesteni, kelle kaudu eelnimetatud unistused peagi tõeks said. EEÜÜ mängis
seejuures olulist rolli, viies mind kokku eri konfessioonide kristlike tudengitega ning pakkudes nii
ihulikult kui vaimulikult kosutavaid ajaveetmise võimalusi.
Olles mõned aastad EEÜÜ töös aktiivselt kaasa löönud, sain võimaluse ka juhatuses oma panus anda.
Pärast ülikooliõpingute lõpetamist 2011. aastal, viis minu tee Tartust kaugemale Kagu-Eestisse ja side
EEÜÜ tegemistega nõrgenes. Mõned head tuttavad-sõbrad olin aga kogu eluks kaasa saanud ning
nende kaudu tehti mulle ka ettepanek uuesti juhatusse kandideerida. Võtsin mõtlemisaja.
Seisin selle küsimusega Jumala ees palves. Kodused kohustused ja neli väikese vanusevahega pisikest
last nõuavad oma osa igas mu päevas. Samas saan nendega koos teenida Issandat nii kodukoguduses
Selises kui ka laiemalt. Uued kohustused ei kõlanud niisiis just kõige mõistlikuma valikuna...
Palves kogesin Jumalat minule ütlevat: “Kui sa küsiksid nii tõsimeelselt nõu oma ajakasutuse kohta
kõigis asjades, millele kuluks siis su aeg?” See tabas mind. Tõepoolest, mul on hobisid ja tegevusi, mis
võtavad kenakese osa minu ajast, kuid mille kohta ma pole kordagi Issandalt küsinud, kas see on ikka
Tema tahe. Nüüd, kui mul tuleks evangeelse organisatsiooni tegevusse panustada maksimaalselt paar
tunnikest kuus, tundus see nii kaalukas, et vajas läbirääkimist Taevase Isaga. Mõistsin, et küsimus ei
olnud tegelikult soovis teada Jumala tahet, vaid vajaduses leida ettekääne keeldumiseks. Sellega oli
asi otsustatud ning vaenlase salanõu paljastatud. Mõtteainet oma elu ja ajakasutuse hindamiseks
taevaste mõõdupuudega jagub veel tänasekski. Julgustan Sindki, hea lugeja, katsuma Issanda ees läbi
oma süda ning kasutama aega targasti!
Ja kõik, mida te iial teete sõnaga või teoga, seda tehke Issanda Jeesuse nimel,
tema läbi Jumalat Isa tänades!
Kl 3:17

Aitäh Sulle, kes Sa oled olnud ja oled jätkuvalt EEÜÜ tööd toetamas!
Eesti Evangeelsete Üliõpilaste Ühenduse kontod on järgnevad:
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EE102200001120203252
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