INFOKIRI 3/2021
Palvevastustest ja tänulikkusest
Ma tean, et selle infokirja lugejate hulgas on mitu inimest, kes on aastaid ja juba
aastakümneid ustavalt EEÜÜ-d mingil moel toetanud ning kindlasti EEÜÜ eest
palvetanud. Me teame, et aastate jooksul on olnud küllalt erinevaid faase, nagu ikka
on Issanda tööpõllul. Mitte ükski töö pole stabiilne tõusutee, et jõuda kogu aeg kuhugi
paremasse kohta, aga pigem mingi Ameerika mäed, vahel aeglasem ja väiksemate
mägedega ning vahel suuremate tõusude ja laskumistega.

Selle sügisperioodi lõpuks on mul väga tänulik meel tõdedes, et Tartus on töö omal moel stabiliseerunud ning
pärast aastaid palvetamist ja mitmeid läbirääkimisi on meil ka jälle Tallinnas töötegija. Need on mõlemad väga
suured palvevastused. See julgustab meid ka edasi palvetama, paluma Isalt seda, et EEÜÜ saaks oma kohal Tema
riigis tööd teha, et võimalikult paljud üliõpilased saaks Head Sõnumit kuulda, uskuda, kristlastena elada ja
evangeeliumit edasi viia. Tööd on veel palju, ja mul on hea ja tänulik meel ka Sinu üle, et oled meiega seda ühist
tööd tegemas!
Selles infokirjas räägib Elsa natuke Tartu sügisest ning saame tuttavaks Tallinna töötegija Kristoga. Uue
juhatuse esimees Maire kirjutab ka muudatustest ja jagab meiega sõnumit, ja ka Eleri tutvustab meile ennast.
Ole õnnistatud ja hoitud sellel jõuluajal! Olgu uus Issanda aasta meile kõigile õnnistatud ja hea. Kõige keskel,
rõõmudes, raskustes, tavaelus ja kummalistes käänakutes on meie ainukene lootus Kolmainus Jumal, kes annab
meie patud andeks ja on tõotanud meiega igapäevaselt olla. Ta annab meile tulevikku ja lootust ning Temaga
julgeme kindlalt minna uude aastasse.
Kristuse sõna elagu rikkalikult teie seas, kõiges tarkuses õpetage ja manitsege üksteist psalmide, hümnide ja
vaimulike lauludega, laulge kogu südamest tänulikult Jumalale! Ja kõik, mida te iial teete sõnaga või teoga, seda
tehke Issanda Jeesuse nimel, Tema läbi Jumalat Isa tänades! Kl 3:16-17
Kirsi, EEÜÜ peasekretär

Tartu EEÜÜ sügis
Sel sügisel saime jälle koguneda näost näkku
Pastoraadis. Peale Skype'is kogunemist oli see
teretulnud. Iga kuu kolmandal kolmapäeval liitusime
palve- ja ülistusõhtu Kolmapäevikuga, seda koostööd
on plaanis jätkata ka kevadel.
Muidu oli kavas valik erinevaid teemasid, nende hulgas
näiteks Messia ootus Vanas Testamendis, palve, surm
ning suhe vanematega.
Tartu tudengipäevade ürituselt

Septembris korraldasime Tartu tudengipäevade raames ürituse „Minu lugu koos Jumalaga". Kristjan
Luhamets vastas küsimustele Jumalaga kooskäimise ja kristluse kohta ning oma lugu jagas ka Robert
Bunder. Osalejate arv oli selle semestri suurim, 12 inimest. Ülejäänud õhtutel oli tavaliselt kohal 3-8
inimest. Osalejate hulgas on olnud mitmeid inimesi, kes pole varem käinud EEÜÜ õhtutel.
Palvesoovideks on, et need inimesed võiksid leida EEÜÜ-s koha, kus nad saavad kasvada. Samuti see, et
grupp tervikuna võiks koos areneda ning kasvada.
Elsa, Tartu piirkonna sekretär

Tere!
Mina, Kristo Toots, olen EEÜÜ esindaja Tallinnas ja mehhatroonika eriala
tudeng TalTech`i magistrantuuris. Lisaks olen tegev Plussmeedias
kirjutades artikleid kristlikku noorteajakirja Pluss ja olen juhtinud neli
aastat Pereraadios noortesaadet “PlussPunkt”. Olen EEVL Tallinna
Evangeelse Uue Elu Koguduse liige ja mängin ülistusbändis bassi.
Gümnaasiumis õppides korraldasin oma õega palvevahetunde ning
TalTech`i astudes hakkasin ka Tallinna kristlastudengitele igal nädalal
palvekaid korraldama. TalTech`is on üsna palju kristlasi, kuid üksteist nad
ei pruugi tunda, sest igaüks käib põhiliselt ainult

oma koguduse noorteõhtutel. EEÜÜ esindajana Tallinnas näen, et palvekate roll ongi ühendada siinseid
kristlastudengeid ning võimaldada kiires elutempos aeg pooleks tunniks maha võtta ja olla palveosaduses.
Samuti teeme aeg-ajalt koos mõne filmiõhtu või kutsume kedagi huvitaval teemal jutlustama/kõnelema.
Minu lemmik kirjakoht Piiblis: „Saa siis Jumalaga sõbraks ja ole rahul, nõnda sa saavutad õnne!” (Ii 22:21)
Palvekatel, filmi- ja noorteõhtutel osalemiseks võid kontakteeruda minuga messengeri või maili
teel (tallinn.eeyy@gmail.com).

Mina olen Eleri Soidla. Olen abielus Indrekuga ja viimased aastad olen kolme
Soidla-poisi kasvamise juures olnud. EEÜÜ-sse jõudsin 2008. aastal, kui alustasin
Tartus ülikooliteed. Roosi majas tervitasid mind mitmed praegused kallid sõbrad
ja sel ajal veel alles tulevane mees Indrek, kes esimesena peale arutelu minuga
vestlema tuli.
Ausalt öeldes ma ise tundsin, et oleksin suuremaks abiks pigem
koogiküpsetamisega, kui juhatuse töös. Veel enam seetõttu, et ei olnud
ettekujutust, mis saama hakkab. Aga kui Maire teeb kuidagi veenvalt ettepaneku,
siis sealt edasi polegi palju vaja. Ka aeg oli küps, sest mõni nädal enne seda oligi
mul tekkinud igatsus ka kodust väljapool kuidagi vajalik olla.

EEÜÜ-s ju asjad nii käivadki, et küsitakse, et äkki tahad aruteluõhtut juhtida ja mõne aja pärast endalegi
märkamatult on sinus kasvanud igasugu julguseid: julgus küsida, arvata, juhtida.
Mida sooviksin EEÜÜ-le? Seda sama, mida noorte laste vanematele: et oskaksime näha ka raskustes ellujäämise
mõtteviisist kaugemale, et me õitseks, oleksime elavnenud.
Viimasel ajal on mulle tähendusrikkad olnud need kohad Piiblis, kus Jeesus kutsub olema tegutsev osa mõnest
imepärasest loost: otsige teie, andke teie, jagage teie... Et pärast seda, kui oled tänanud Jumalat andide eest, jaga
need laiali. Minu jaoks on see kinnitus sellest, et Jumal vastab palvetele tihti hoopis nii, et paneb meid tegutsema.
Isegi kui meile tundub, et puudub selleks varustus. (Näiteks Lk 9:13)

Pilt: Justiitsinisteerium

Jumal kutsub
Jõululoo lahutamatu osa on lugu Ristija Johannese
sünnist. Kuigi olen seda lugu palju kordi lugenud, ei
olnud ma varem mõelnud selle peale, et Jumala mõtetes
oli Johannes olemas juba ammu enne seda kui ta sündis,
õigupoolest enne, kui ta eostati ja isegi enne, kui tema
isa Sakarias lapse saamise võimalusse uskuma hakkas.
Veel enam, Jumalal oli plaan nii tema nime kui kogu
elukäigu jaoks. Tegelikult toimus Johannese kutsumine
ammu enne seda kui ta pisikese beebina inimestele
nähtavaks muutus. Kas pole huvitav?

Piibel ütleb meile, et Jumal on mõelnud mõtteid meie kohta enne meie sündi.
„Su silmad nägid mind juba mu eos ja su raamatusse kirjutati kõik päevad, mis olid määratud, ehk küll
ühtainustki neist ei olnud olemas.“ (Ps 139:16)
Jumalal on olnud kutse ja plaan igaühele meist. Meie ülesanne on see kätte saada.
Paulus kirjutab:
„Ma püüan kätte saada seda, mille pärast Kristus Jeesus on minu kätte saanud.“ (Fl 3:12)
Mis on Sinu kutsumus? Loodan, et oled selle leidnud. Kuid olen ka ise kogenud, et vahel kutsumus võib elu
jooksul täpsustuda, suund jääb samaks, kuid nüansid võivad muutuda, vastavalt meie elu olukordadele ja
arengule. Jumala kutses püsimise hind võib olla kõrge. Nagu Jeesus ise ütles: kes tahab alles hoida oma
elu, see kaotab selle, kuid kes loovutab oma elu Jumala riigi heaks, see võidab selle. Kuid kuigi Jumala
tahtes püsimise hind võib tunduda kõrge, on ta ikkagi parem mistahes muudest võimalustest.
„Sest üks päev sinu õuedes on parem kui muid tuhat; ma seisan pigemini läve juures oma Jumala kojas,
kui viibin õelate majades.“ (Ps 84:11)
Jõulud on hea aeg peatuda ja vaadata endasse – kas ma olen sellel teel, kuhu Jumal on mind kutsunud? Ja
kui ma pole päris kindel selles, siis on hea küsida: Jumal, kus Sa oled praegu tegutsemas ja kuhu ootad
mind?

EEÜÜ-st
Olen töötanud EEÜÜ-s hea hulga aastaid (2004-2012) ja ka pärast EEÜÜ-st lapsepuhkusele jäädes ning
hiljem teisel töökohal jätkates on EEÜÜ ikka mu südames olnud. Kunagi palves ütlesin Jumalale, et kui
Tema tahaks mind veel kuidagi EEÜÜ heaks kasutada, oleksin valmis. Olen märganud, et taolisi lubadusi ei
lase Jumal kunagi niisama mööda minna. Aega on kulunud, kuid nüüd on valitud EEÜÜ-le uus juhatus
koosseisus Raul Valgiste, Eleri Soidla, Innar Kruglov, Mari Järg, Maire Latvala ja hetkeseisuga olen valitud
juhatuse esimeheks.
Tahan praeguse juhatuse nimel tänada eelmist juhatutust tehtud töö eest. Nüüd oleme kohas, kus otsida
uusi viise, kuidas EEÜÜ-d edasi viia. Kutsun ka Sind, armas vilistlane, meid tõhusalt palvetega toetama, et
võiksime liikuda Jumala tahtes ja juhtimises. Palun Sind ka südamest, et kaaluksid oma võimalusi, kas
saaksid olla EEÜÜ püsiannetaja mistahes väikese (või suure) summaga. Isegi igakuine 5-eurone toetus on
suureks abiks ja aitaks tegevusi planeerida.
Maire Latvala, EEÜÜ juhatuse esimees

Õnnistatud jõuluaega!

Aitäh Sulle, kes Sa oled olnud ja oled jätkuvalt EEÜÜ tööd toetamas!
Eesti Evangeelsete Üliõpilaste Ühenduse kontod on järgnevad:
EE352200001120215897
EE122200001120215923
EE102200001120203252

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

