
Kunagi, kui olin ise üliõpilane, tundus kuidagi lihtne endasuguste seltsis vastata küsimusele, miks ma 
usun või mida see on minu elus muutnud. Nüüd, pisut vanemana võib tunduda, et ma ei pääse enam nii 
hõlpsalt olukordadesse, kus mind ümbritseb igapäevaselt palju noori.
 
Kui mõelda enda tudengielu peale, on just evangeelsete üliõpilaste seltskond olnud see keskkond, mis 
on mind ja tõenäoliselt veel paljusid meist vorminud nendeks isiksusteks, kes me täna oleme. 
Vestlused, isegi vaidlused olulistel teemadel ja võimalus näha eakaaslaste usu arengut on kindlasti 
innustanud edasi minema meist paljusid.

Kui tänases päevas ma enam otsest tudengitööd teha ei saa, on mul ometi võimalus sellesse panustada 
– nii raha kui palvetega. Materiaalne toetus annab tudengitöö tegijatele igapäevase leiva, et nad ei 
peaks oma töö kõrvalt muretsema, kuidas toime tulla. Neil on vabadus oma tööle keskenduda. Muidugi 
aitavad rahalised vahendid katta üürikulud, mis on vältimatud, kui tahta regulaarseid üritusi tudengite 
jaoks läbi viia, ja muid praktilisi töös ette tulevaid kulusid. 

Teine ülimalt oluline toetus, mida vajab mistahes kristlik töölõik, on eestpalve. Ilma palveteta on 
töötegijad justkui üksikvõitlejad suurel lahingtandril. Palvetajad moodustavad tähtsa tugivõrgustiku 
eesliinil minejate taga. Palve toel saab palju rohkem tehtud kui vaid inimliku mõtte- ja tahtejõuga.

EEÜÜ annetajate ring on viimastel aastatel jäänud väga väikeseks. Sellega seoses tahan esmalt 
südamest tänada neid, kes on järjekindlalt ja armastusega aastaid EEÜÜ-d toetanud, aidates läbi 
minna ka päris keerulistest aegadest.

Suuremale hulgale EEÜÜ vanakestest on aga üleskutse kaaluda uuesti, millise panusega Sina saaksid 
EEÜÜ-d toetada. Kuigi ühiskonnas on mitu kriisi üksteisele järgnenud ja kestavad siiani, usun, et 
igaühel on mõni jõukohane summa, millega igakuiselt tudengitööd toetades ei jää ise hätta. Kui 
annetajale võib tunduda, et igakuine 5 eurot on liiga väike summa, siis aasta peale on see ometi kokku 
60. Kui leiaksime 20 uut püsiannetajat, kes on valmis toetama viiekaga igal kuul, on praegu osalise 
koormusega töötavate töötegijate palgad kaetud. Kui leiaksime 20 uut püsiannetajat, kes suudaks 
igakuiselt panustada 10 eurot (aasta peale 2400), võiksime kaaluda suurema koormusega töötegija(te) 
palkamist või saaksime olemasolevaid töötajaid lähetada mõnele IFES-i koolitusele.
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Kuidas mina jõuan 
evangeeliumiga 

tudengiteni?

Pilt: Justiitsinisteerium



Olenemata sellest, kas saad rahaliselt toetada, palun Sinult eestpalvet. Palveta, et EEÜÜ võiks 
organisatsioonina püsida Jumala visioonis ja jõuda võimalikult paljudeni Hea Sõnumiga Jeesusest 
Kristusest.

Just nii – materiaalse ja vaimuliku toetuse kaudu – saad Sinagi olla osa evangeeliumi jagamisest 
tudengitele.

Maire Latvala, EEÜÜ juhatuse esimees

Kristo, Tallinn:

Septembris alustasime TalTech`is jälle palvekatega, kus on olnud hea Jumala Sõna ja palveosadus. 
Korraldasime ka filmiõhtu, kuhu tuli mitu uut inimest, kellest üks soomlane on hakanud 
regulaarseks palvekatel osalejaks. Kokku on tutvustevõrgu kaudu sel sügisel meiega liitunud viis uut 
inimest. Peale selle otsustas ka mu mittekristlasest endine kursakas palvekat külastada. Esimesel 
koroonakevadel tervendas Jumal ta koroonast palve peale. Päev pärast seda, kui perega palvetasime, 
oli ta terve. Eestpalvesooviks on, et Jumal teeks jätkuvalt tööd tema elus ja et ta päästele tuleks.

Elsa, Tartu:

Tartu EEÜÜ-s sügis on alanud põnevalt. Igale õhtule on tulnud 1-2 uut inimest, kelle hulgast mõned 
on tulnud õhtutele uuesti, mõned vähemalt veel mitte. Teemade osas oleme rääkinud näiteks Vana 
Testamendi prohvetist Esrast, kirjast galaatlastele ning apoloogiast. Oleme jätkanud ka koostööd 
palve- ja ülistusõhtu Kolmapäevikuga kord kuus.

 Septembri lõpus korraldasime jälle ürituse seoses Tartu Tudengipäevadega. Pealkirjaks oli 
Armastuse kohvik, kõneles Tõnu Lehtsaar ja kohale tuli 20 inimest. Enamik neist ei olnud varem 
EEÜÜ-s käinud ja osadel polnud ilmselt ka kristlusega suuremat varasemat kokkupuudet. 
Tulevaste selle sügise EEÜÜ õhtute teemadeks on näiteks Jumala juhtimine ja kristlase identiteet. 
Vaikselt püüame hakata ka kevade poole vaatama.

Palvetada võib iga uue inimese eest, kes õhtutele tulnud on. Samuti võib palvetada tiimi 
moodustamise eest, millega on natukene edasi liigutud. Lisaks võib palvetada minu kui Tartu 
töötegija eest. Tänamiseks on ka põhjust! Nagu eespool öeldud, uusi inimesi on tulnud, mõned on 
olnud valmis kaasa tegema ning septembri üritus läks hästi. Jumala abiga vaatame edasi! 

Kuidas sügis on Tartus ja Tallinnas läinud?



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

 
Eesti Evangeelsete Üliõpilaste Ühenduse konto:

EE352200001120215897
 

Misjonäri tööpõld on lai, ja minu tööpõllul on nii lapsi, noori, tudengeid kui ka täiskasvanuid. Vahepeal 
tunnen, et oleks nii hea, kui saaks keskenduda näiteks ainult tudengitele, sest EEÜÜ-s ja EEÜÜ kaudu 
saaks nii palju rohkem teha, kui oleks selleks aega. Teiselt poolt ma naudin ka seda, et saan tutvuda ja 
elada nii mitmes vanuses inimestega ja koos seda ühist tööd teha vahepeal pühapäevakoolis, vahepeal 
noorteõhtutel ja üritustel, tudengitöös ja näiteks ka erivajadustega inimeste piibliringis. 

Möödunud suvel taipasin, et kui viimaste aastate jooksul on Jumal tööalaselt andnud minu lähedusse 
palju uusi töötegijaid, vahendeid, lahendusi ja eelkõige inimestele midagi Temalt südamesse, ma olen 
harjunud Teda tänama ja paluma seda, mida igapäevaselt vajame. Ja Jumal tuletas mulle meelde, et 
ma saan jälle paluda veel rohkem. Rohkem vahendeid, rohkem töötegijaid, rohkem uusi inimesi. 

Siis ma palungi Sinu käest, armas EEÜÜ sõber, et palvetame ühiselt EEÜÜ-le kõike seda, mida Jumal 
tahab meile ja meie kaudu anda. Mina loodan, et Jumal tahab Eesti tudengeid, üliõpilasi kutsuda enda 
juurde EEÜÜ töö kaudu, inimeste kaudu, kellel on südamel need noored inimesed, kes veel Teda ei 
tunne, või selles elufaasis Jumal tahab neid hoida, õpetada, kasvatada EEÜÜ kaudu. Palvetame, et 
Jumal annaks meie töötegijatele nüüd kõike seda, mida me vajame, et hästi oma tööd teha, ja 
palvetame, et tulevikus Jumal juhiks just õiged inimesed töötegijateks, et oleksime valmis 
edasiminekuks ja tuleviku sammudeks. 

Suur tänu igaühele, kes mingil määral ja moel on olnud EEÜÜ-d toetamas! Olen väga tänulik selle üle, 
et Jumal on andud meile uue alguse, ja oleme saanud kahe tudengigrupi ja uue juhatusega edasi 
liikuda. Nüüd on aeg ka edasi minna ning millised praktilised sammud Jumal meile annab, seda 
näeme kindlasti järgmisel aastal. 

Ole õnnistatud ja hoitud!
Kirsi

Paluge, ja teile antakse, otsige, ja te leiate, 
koputage, ja teile avatakse, sest 
iga paluja saab ja otsija leiab 
ja igale koputajale 
avatakse!
Mt 7:7-8

Kontaktid: info.eeyy@gmail.com (peasekretär)
tallinn.eeyy@gmail.com tartu.eeyy@gmail.com
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