
Vanake 
EEÜÜ 2014 sügispoolaasta on olnud täis huvitavaid ettevõtmisi ja uusi inimesi, seda nii EEÜÜ-siseselt kui ka 

inimeste teenimise osas väljaspool EEÜÜ-d. Ühelt poolt võib märgata Jumala tööd iga üksikisikuga, viies igaüht aina 

sügavamasse osadusse, teisalt tõrjume palvetega kurja katseid meid tülli pöörata. Tallinnas käime koos ca 20-

inimeselise grupiga, Tartus on hetkel grupp 5-liikmeline. EEÜÜ aasta algas heategevusliku oksjoniga nii Tartus kui ka 

Tallinnas, mille käigus koguti ligi 800€, mis saadeti Iraagi kristlastele, Tartu grupp on saanud eksperdiks uskkondade 

erinevuste alal, Tallinnas käis rääkimas Merike Aus sensitiivsest maailmast, lisaks on olnud õhtuid suhete, taevase 

reaalsuse ning uskuda või mitte teemadel. Iga õhtu on olnud omapärane ja  huvitav, tuues kohale lisaks igakordsetele 

külastajatele ka inimesi, kes on just konkreetsest teemast huvitatud olnud. Lisaks oleme jõudnud koos külastada 

Tähetorni lastekeskuses ja käia Valgusfestivalil. Iganädalaselt toimuvad Tartus kolmapäeval 18.00 ja Tallinnas EMK-s 

neljapäeviti 19.00 osadusõhtud, samuti on olnud regulaarsed EEÜÜ palvehommikud ja skype koosolekud, Tallinnas 

on regulaarseks saanud ka spordiõhtud ning üle kuu toimuvad noorteteenistused. Tavapäraselt jagasime ka jõulude ajal 

nii Tallinnas kui ka Tartus kirjakohtadega komme ja üle nädala oleme jaganud leiba/saia. 
PALVES ON VÄGI! 
Igal teisipäeval oleme 9.00 kogunenud Tallinna Ülikooli Mare maja 3. korruse aatriumisse, et uurida Piiblit ning 

palvetada EEÜÜ liikmete ning kõikide tudengite eest. Suurimad võidud saavutame põlvedel. Jumal on tõesti 

seisnud oma tõotuste taga ja andnud meile palvehommikutel võimaluse sirutuda oma tutvusringkonnast kaugemale. 

Tihti omavahel nädalasündmusi jagades palvetame seal olnud inimeste eest, väga tihti tulevad tudengid tagasi ja 

ütlevad, et super, et palvetasime, see inimene just vajas seda või koges oma päevas erilist Jumala puudutust.  

Meie igatsuseks on algatada ülikoolis alfa kursusele analoogne rühm – kristlust avastades, materjalide põhjal. 

Palvetagem, et võiksime saada ülikoolilt ruumi ja uutel tudengitel oleks julgust tulla. Samuti palvetagem, et 

saaksime palvegrupi kokku taas ka TTÜ-s. Igal esmaspäeval toimuvad ka EEÜÜ skype palvused.   
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SAAME TUTTAVAKS - JANE SOOSAAR 

Ma olen Jane Soosaar ja olen 20-aastane. Kohe peale keskkooli läksin ülikooli, õpin Tallinna 

Ülikooli Pedagoogilises Seminaris teisel kursusel noorsootööd. 

Ametlikult ei kuulu ma hetkel koguduse nimekirja. Kodukoguduseks pean ma Pärnu Kristlikku 

Vabakogudust, kuid ametlikult sinna nimekirja ei kuulu. Kristlane olen olnud 6 aastat,  aga juba 

ajast kui olin 8 uskusin, et Jumal on olemas, aga mul oli Temast teistsugune ettekujutus, kui praegu. Jumalast sain 

esmakordselt teada kooli usuõpetuse tunnis. Omadused, mida ma endas kõige enam hindan, on abivalmidus, ausus, 

sõbralikkus, seltskondlikkus ja julgus. 

EEÜÜ-s hakkasin käima kohe, kui ülikooli tulin. Sõbrad kutsusid, mulle hakkas meeldima ja jäingi käima. 

Üks kogemus, kus kogesin Jumala kaitset, oli siis, kui ma olin 9-aastane. Ma elasin maal ja käisin algkoolis. Kooli 

ja kodu vaheline tee kulges pikalt läbi metsa ja inimesi liikus seal haruharva, kui üldse. Kaks tüüpi, kes käisid 

minuga samas koolis, vägistasid mind sellel teelõigul korduvalt. Aga iga kord, kui ma palusin, et Jumal kaitseks 

mind, siis need tüübid ei tulnud ja ma sain ilusti koju. 

Mul on plaan tegeleda noortega. Arvatavasti teha koguduses noortetööd. Mu unistus on teha ise oma noortekeskus, 

kuhu noored saavad tulla ja kuulda Jumalast. Koht, kuhu neid ootatakse ja kus neil oleks tore.  

 

SPORDIÕHTUD TALLINNAS 

Igal nädalal vähemasti korra koguneb EEÜÜ rõõmus pere spordiplatsile, et välja elada kooli- ning tööpinged ja 

anda panus oma füüsilisse arengusse. Suveperioodil oli kogunemisi tihedamalt, talveperioodil oleme kogunenud 

esmaspäeviti kell 20.00 Keevise 2, et mängida korv- ja võrkpalli ning saalihokit, samuti oleme käinud uisutamas. 

Õhtutele annavad erilist värvi algus- ja lõpupalved ning piiblilugemine, kus kristlased ja mittekristlased üheskoos 

hetkeks peatuvad ja oma südamed Jumala ette tõstavad. 
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IRU VANADEKODUS 16.01.2015 

Reede hommik algas paraja kiirustamisega, mitmed asjaolud panid meie närvid proovile, kõik ei olnud ideaalselt 

valmis, aga olime andnud oma südamed, et armastada. See oli tõeliselt kogetav, kuidas Jumal hoolis ja armastas 

igat vanadekodus viibijat. Tugevalt oli tunda, kuidas Jumal kutsus neid, eluõhtul olevaid vanaemasid ja vanaisasid. 

Mitmed kohalolnutest olid juba varem südame Jumalale avanud. 

Näha oli, et neil oli hea meel meiega kohtuda ja nad jälgisid huviga programmi, vaatamata sellele, et ilmselt kõike 

nad ei kuulnud hästi. Selgelt oli näha, et nad oleks tahtnud enam üks-ühele suhelda, kuid hooldekodu päevaplaanis 

ei jätkunud selleks enam aega. 

Tänu Jumalale tema armastuse eest iga inimese vastu!                   Joonas Jõesaar 

LASTEKESKUSES TÄHETORN 

Kaunil talvisel reedel seadis 8 eeüükat sammud lastekeskuse poole, 

et seal läbi viia programm. Programmi teemaks oli sõprus ja 

meeldimine. Joosua Raave jagas sõna. Etendasime draama ja 

seejärel arutlesime, kas  on üldse võimalik kõikide meele järgi olla. 

Õppisime  läbi erinevate tegevuste Jumalat paremini tundma ja 

mängisime ning sõime üheskoos, tänuks saime lastekeskuse 

kalendrid ja küpsised ning kutse tulla taas tagasi, kui aega leidub. 

 

PROJEKT: LEIB LAUALE Selle aasta kevadel ühinesime projektiga "Leib lauale", mille 

raames saame leiba, saia ja saiakesi erinevatelt Tallinna Selveritelt. Kaup on kas viimase või mõni päev üle läinud 

kuupäevaga, kuid korralik. Meie jagame tasuta kaupa tudengitele. Enamasti oleme seda teinud Tallinna Ülikooli 

Karu tänava ühiselamu ees, kuid mõned korrad ka TTÜ peahoone ees ja kohvriga oleme viinud kaupa ka Tartu 

tudengitele. Kui eelmisel õppeaastal jagasime saia- ja leivatooteid igal nädalal, siis sellel õppeaastal oleme teinud 

seda iga kuu 1. ja 3. teisipäeval. Kas tudengid võtavad leiba ja saia? Oleneb tudengist, mõni püüab meist kiiresti 

mööda saada ja ei võta kunagi leiba, kuid enamus tudengeid võtavad ja korduvalt, lausa kilekotitäie. On rõõm näha 

ja kuulda, kuidas see on neile hädavajalik, paljud on öelnud, et mul polegi täna midagi süüa või mul just sai leib 

otsa. See sügis on meie klientuuris olnud ka hulgaliselt välistudengeid, kes õpivad Eestis ERASMUS programmi 

raames ja kes on meile korduvalt öelnud: "Te olete meie elupäästjad!" Kui leiba on jagamas 3-4 inimest, siis oleme 

saanud pakkuda inimestele ka võimalust palvetada nende eest, just eksamiperioodil läheb see hästi peale :) ja 

tudengid on lubanud seda teha! Samuti saame neile tutvustada oma organisatsiooni ja kutsuda oma üritustele.  

On rõõm näha, et me saame olla õnnistuseks tudengitele enda ümber ja kuigi mõnikord tuleb tüdimusemõte, et jälle 

peame minema jagama, on see alati väärt seista ühiselamu ees tund aega ja jagada tudengitele toidust! Õnnistusi 

Teile kõigile ja "ärgem tüdigem head tehes!" 
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Uute IFES peasekretäride koolitus Belfastis 12.10-16.10 

Sel korral oli peateemaks – Kuidas püsida teenistuses läbipõlemata aastaid? Üheskoos lahkasime raamatut “Going 

long distance”. Igors Rautmanise poolt peetud loeng tutuvustas erinevaid minapildi uuringuid ja seda, kuidas 

võimalikult targalt opereerida oma tugevustega ning arendada nõrkusi. Samuti olid loengud, kuidas edukalt toime 

tulla tihedate tööplaanide ja pereelu ühildamisega ning kiusatustega. Väga kasulikud olid ka loengud personali 

arendamisest ja ühised osadusajad. Tore on tõdeda, et grupp on kasvamas järjest ühtsemaks ja pikas perspektiivis 

võib antud algatusest hulga rahvusvahelisi projekte sündida. 

 

Uue IFES personali koolitus Bishofsheimis  

IFES on organisatsioon, mis on jätkusuutlik ja selleks, et 

varustada eri riike haritud töötegijatega, on ta käivitanud 

programmi koolitamaks uut personali. 2014. aasta 

novembris koguneti Bishofsheimis, EEÜÜ-st osalesid 

koolitusel Riine Tiirik ja Kristina Lepik, kes on juba ka 

hetkel EEÜÜ töösse aktiivselt panustamas.  

Koolitus Bishofsheimis oli minu jaoks väga arendav ning 

motiveeriv – süüvisime seekord enda salasoppidesse, et 

sealt üles leida see imeline mina, mille Jumal on loonud. 

Leidsime üles oma tugevused ja nõrkused. Rahvusvaheline 

seltskond andis üritusele erilise värvi, sest saime jagada 

omavahel kogemusi ja ideid. Meie ööbimispaik oli 

muinasjutuliselt kaunis kohas, kesk mägesid. Olen Jumalale tänulik, et sain seal osaleda ja olen alustanud seal õpitu 

praktikasse panemist. Riine Tiirik 

 

Poola evangelismiseminar  

Käisime koos Anne-Mai Nauga mõõdunud sügisel IFES konverentsil Poolas. Konverents toimus Varssavi Ülikooli 

ruumides ja teemaks oli „Knowing Christ Well and Making Him Well Known“. Meid oli üle Euroopa koos ca 50 

inimest 10 riigist. Toimusid erinevad seminarid, peakõnelejateks olid Rebecca Manley Pippert USA-st ja Michael 

Ots Suurbritanniast. 

Esimesel õhtul oli loeng motivatsiooni teemal pealkirja all: On OK olla inimene. Arutleti motivatsioonist 

tunnistamiseks, Jeesuse eeskujust ja Püha Vaimu juhtimisest. Oluline, et mõistaksime, et meie nõrkused ei takista 

Jumalat meid kasutamast. Me olemegi sõltuvad Jumalast, tema armust piisab meile. 

Loeng teemal „Ainult suhted“ rääkis Jeesuse elust, teenimisest ja armastussuhetest Jumala kuningriigis rõhutades, 

et me näeksime oma ligimest ning pööraksime tähelepanu sellele, mis neile korda läheb. Jumalale on oluline iga 

üksikisik. 

Michael Ots tutvustas, kuidas viia läbi evangeliseerivat misjoninädalat ning andis praktilisi näpunäiteid, mida 

järgida korraldamisel ning kuidas ressursse leida. Siinkohal palume, et palvetaksite meile tarkust, millal oleks õige 

aeg ja koht selle läbiviimiseks. Konverents andis hea võimaluse kuulda ka teiste tudengite evangeliseerimisega 

seonduvaid kogemusi ja nõuandeid ja midagi kõrva taha panna. 

Suured tänud kõikidele, kes meie sõidu võimalikuks tegid! Veronika Lepik 
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SUVELAAGER 2014 

   

Meenutades selle aasta suvelaagrit tuleb meelde nii mõnigi erakordne, ainulaadne, elu muutev ning südant 

puudutav hetk … Seekordne laager toimus Räpina Metodisti kirikus ning aeg, mil seal viibisime, oli täidetud 

Jumala rõõmu ja armastusega. Laagri erakordsust võib kirjeldada selle näol, et Räpina oli meie jaoks uus ja põnev 

ning väga kaunis koht. 

Usun, et Jumal sai kõnetada igat laagrilist ning mitte ainult kuulatud loengute kaudu, mis tõesti olid väga head ja 

Jumala Vaimust juhitud, aga tundsime Jumala ligiolu ja puudutust ka mitmekülgsete praktiliste tegevuste näol. Ka 

see oli Jumalaga veedetud kvaliteetaeg. Aitasime kaasa koguduse remonditöödes, värvisime aknaid ning uksi ning 

oleme tänulikud, et saime osaleda teenimistöös ja olla samaaegselt ka õnnistatud osaduses üksteisega. Usun, et iga 

töö, mis on tehtud armastuses Jumalariigi teenimiseks, ei lähe kunagi kaduma, vaid saab kanda vilja omal ajal, 

millest me sageli ei pruugi esmapilgul arugi saada. 

 

Nautisime ilusat loodust kummiparve retkel ning kogesime, et kui Jumal on pannud oma käed meie alla, siis ta 

tõesti kannab meid läbi raskuste finišisse – seega, kuigi parve peal aerutades tahtis ramm otsa lõppeda ning kaldale 

pääsemise lootus näis olevat igaviku taga, ei jäänud kellelgi sinna jõudmata. Samuti oli see praktiline näide sellest, 

et iga inimene Jumala riigis on asendamatu ja oluline. Kui keegi meie parvel jättis sõude õigel ajal tegemata, 

kaldusime teelt kõrvale ja koostöö ei sujunud. Niisamuti võib olla ka jumalariigitöö ebatäiuslik, kui iga kivi ei ole 

omal kohal. Ka laagris veedetud ööd olid tavapärasest ainulaadsemad. Ühel öösel näiteks äratati meid ning 

üllatunud nägudega võisime näha, et keset suve oli ehitud kuusk, millel rippusid kingitused. Nimelt meie vahva ja 

ülitore laagri peakorraldaja oli arvanud, et ühes tõelises evangeelses suvelaagris ei jää ka jõulud pidamata. See oli 

jällegi ühtlasi meile ka meenutuseks Kristuse tähtsusest, Tema sünnist ja kohalolekust. Jumala Sõna ütleb, et seal, 

kus on kaks või kolm Tema nimel koos, seal on Tema nende keskel. Seda võisime tõesti kogeda ning näha väga 

eriliselt.  

Saime rõõmustada kahe toreda inimese üle, kes otsustasid anda oma elud Jumalale ning täname igat kõnelejat, 

laagris osalejat ja eelkõige Jumalat, et võisime kõigest sellest osa saada.  

Siiri Talv 
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EEÜÜ KÄSMUS (25.07-27.07.2014)  

Sel  kesksuvel oli mul koos õega võimalus võõrustada eeüükaid Käsmus. 

Jumal õnnistas meid imeliselt ilmaga – valitses tõeline suvekuumus. 

Tegevused toimusid õues suve ja üksteise seltskonda nautides. Lugu 

algas viikingilaeva Aimari sõiduga, kus aerutasime Käsmu lahel 

kuulates Käsmu Meremuuseumi omaniku, Aarne Vaigu, lugusid 

viikingitest ja merendusest. Kogesime, et selleks, et veesõiduk edasi 

liiguks, on vaja pidevat koostööd ja takistusteta kommunikatsiooni. 

Lõpuks saime aerutasime nii käppa, et lausa liuglesime mööda 

sillerdavat ja läbipaistvat veepinda. Päevad algasid ja lõppesid 

piiblitundide ning värskendava ujumisega, kus ühed käisid poolel lahel 

ära ja teised sulistasid mõnusalt kaldavees.  Käisime ka õhtuti Võsu rannas võrkpalli mängimas. Samadel 

kuupäevadel oli Jumal randa organiseerinud vabaõhukino, nii et saime peale füüsilist pingutust kahel õhtul 

tasuta filmi vaadata. Väljasõidu jooksul käisime ka ca 10 km jalgsimatkal mööda Käsmu poolsaart. Kui vahepeal 

matkasellide jõud rauges, korraldasime jahutavas merevees lõõgastava vetikasõja ja pidasime kosutava 

pikniku. Viimasel õhtul käisime Käsmu muulil tähti vaatamas. Oli selge taevas ja tänu ühe poisi täheäppile 

saime otsida erinevaid tähtkujusid ja tähti. Viimasel hommikul peale värskendavat ujumist läksime lahku 

füüsiliselt kõvasti trenni saanuna ja vaimselt puhanuna. Veronika Lepik 

  

Palve ja paastu väljasõit 12.09-14.09 

12.09 vurasime kahe autoga Elvasse, et üheskoos otsida Jumala tahet ning palvetada ja paastuda. Peeter Tamm 

võttis meid oma koguduse rüppe. Reede õhtul saime osaleda noorteteenistusel ning peale seda vestlesime ja 

arutlesime Piibli teemadel. Laupäeval kuulasime Pekka Reinikaineni loenguid, miks evolutsiooniteooria on vale. 

Õhtul oli USK-is kohtumine ja imeline osadusaeg sealse töötaja Estellaga, kes jagas oma elu raskustest ning 

rõõmudest ja Jumala tahte tundma õppimisest. Koos plavetasime ka kahe meie poisiga päästepalve. Pühapäevane 

rõõm kandus meieni läbi teenimise, Helena armastava toiduga vastuvõtu oma kodus ja värskendava jalutuskäigu 

Tartu dendropargis. Meie autoseltskond lõpetas reisi sellega, et lugesime tagasiteel kõvasti ette Josh Mc Dowelli 

“Vankumatu”. Oli sõit, mis kosutas nii ihu kui ka hinge ja andis jõudu uuele akadeemilisele aastale otsa vaadata. 
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TALVELAAGER 30.01-01.02 
Sel korral toimus EEÜÜ talvelaager Võru Elupuu koguduses. Programmis olid loengud elu 

põhiküsimustest ja kristlaste kitsaskohtadest, räätsamatk ning üllatustena jaanipäev ning tasuta 

meikimine. Loomulikult ei puudunud ka filmiõhtud, saun ning kohalikus koguduses kaasa teenimine. Mis 

aga olulisim, Jumal oli kohal ja puudutas inimesi, neid tervendades, õnnistades, läikima lüües ja uuesti 

jalule tõstes. Sellest ka järgnev tunnistus. 

 

 

 

TUNNISTUS -  OLLE VELTRI 
Minu tunnistus on Jumala ülesehitamisest. Jumal ei kiirusta. Ma olen käinud kirikus alates aastast 2011. 

Selle aja sisse on mahtunud mitmeid laagreid. Kirikus olen samuti osalenud üsnagi stabiilselt. Osaduse 

leidsin Eesti Evangeelsete Üliõpilaste Ühenduse (EEÜÜ) näol. Kuid alles 2015. aasta algul sain ma 

südamesse kutse, et ma pean Piibli läbi lugema. Ma olin umbes kuu aega lugenud Piiblit, kui meil toimus 

EEÜÜ-ga talvelaager. See laager oli kõige valusam mu kõikidest laagritest. Ma mäletan, et ma iga päev, 

mil laager toimus, nutsin seal päeva jooksul vähemalt pool tundi ja mitmel korral. See tulenes mitmetest 

erinevatest asjadest. Lisaks tunnistas seal üks neiu oma probleemist, mis tal on ning millega ta võitleb. 

Kusjuures ma olin kuulnud enne ka sellest probleemist, kuid ma ei saanud aru, miks seda probleemiks 

peeti. Kuid siis, kui ma seda tunnistust kuulsin, mul lõpuks silmad avanesid. Ma avastasin, kui katkine ja 

patune inimene ma olen. Mul tekkis patutunnetus. Ma uskusin Jumalat, kuid sellisel kujul ma polnud 

Teda varem näinud. Mu südames oli valu kõikide asjade pärast, mis ma olin valesti teinud. Ma läksin 

koju ja kustutasin kõik tõmmatud filmid arvutist ära, sest tundsin, et see vale, sest ma polnud nende eest 

maksnud ja et see on sama hea kui varastamine. Ma viskasin ropu ja nilbe sisuga CD-d minema. Ma 

tunnetasin, kui vale on eneserahuldamine. Ja loobusin sellest. Ma tundsin, et ropendamine, mis mind enne 

ei häirinud, hakkas häirima, sest sa roojastad end vaid sellega. Ma tundsin, et alkoholi tarvitamine, mida 

varem olin teinud, on vale, sest käid libedal teel ning see pole kasuks. Kõikide nende asjade pärast ja 

veelgi enam hakkas mu süda valutama. Ma leidsin hea analoogia sellest, kui sul on käsi paigast ära olnud 
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ja siis kui seda hakatakse paika tagasi tõmbama,  kui see tõmmatakse paika, tabab sind meeletu valuhoog. 

Kuid kui see on paigas, siis on enesetunne parem, kui enne ning käsi ei vaeva ega tee enam valu. Sama on 

ka patuga. Alguses sul on meeletu valu ja piin. Lihtne oleks ära joosta, et seda valu mitte tunda. Ja kui ma 

oleksin 4 aastat tagasi, siis kui kirikus hakkasin käima, saanud selle patutunnetuse ja süütunde valu, siis 

ma oleks ilmselt põgenenud. Kuid Jumal andis mulle enne oma armastuse ja helguse kogemuse näidates, 

mis mind on ootamas peale seda, kui ta mu südame paika tõmbab. Praegu, kui ma seda kirjutan, on mul 

see meeletu valu- ja süütunne, millele leian leevendust ainult palvetades. Kuid natukese aja pärast peale 

palvetamist hakkab see taas rõhuma. Ma tunnen, et see on vajalik, sest kui see kohe ära kaoks, siis ma 

unustaks puhtana elamise sama kiiresti, kui ma unustaks selle valu. Kuna su süda on tähtsam, kui su õlg, 

siis seal olev valu kestab kauem ja on valusam, kuid samas on see palju õnnistavam ja positiivsem, sest 

lõppkokkuvõtteks see mõnda aega valu tundmine laseb sind peale seda terve igaviku hästi tunda. Parem 

praegu vaevalda selle valu käes mõnda aega, kui terve igavik kannatada. 

Kuigi üritusi on toimumas palju ja tudengid aktiivsed, siis 

rahaline seisukord on hetkel kriitiline. Anna oma panus, et 

võiksime jõuda uute tudengiteni! 

Täname südamest lahkeid annetajaid ja kutsume üles kõiki osalema projektis 

1 lõunasöök kuus EEÜÜ-le. 

Mõtle, kas võiksid igakuiselt annetada 3€ EEÜÜ-le. Loobudes ühest 

lõunasöögist, aitad meil jõuda uute tudengiteni ja tuua nad tõe tundmisele. 

Parim, kui sõlmiksid püsikorralduse. Aitäh! 

Eesti Evangeelsete Üliõpilaste Ühenduse kontod on järgnevad: 

Üldkonto (toetused töötegijatele): EE352200001120215897 

Tallinna konto (osakonna tegevuse toetus): EE122200001120215923 

Tartu konto (osakonna tegevuse toetus): EE102200001120203252 

 

KODULEHT: http://eeyy.ee/         

FACEBOOKi leht: Eesti Evangeelsete Üliõpilaste Ühendus 

Kinnine grupp: Eesti Evangeelsete Üliõpilaste Ühendus 

 

Eesti Evangeelsete Üliõpilaste Ühendus 

Kaarli 9-3, Tallinn 


