
Vanake 
"See on minu armas Poeg, kellest 
mul on hea meel, teda kuulake!"  

(Mt 17:5) 

 

Paar päeva tagasi ei tahtnud mu laps muusikakooli minna. Kui mina jäin endale kindlaks, et koolis peab 
käima, palus ta mul sulgeda silmad ja kuulata Jumala häält. Olles silmad sulgenud, tuli poiss mu kõrva äärde 
ja sosistas: ”Karl ei pea minema muusikakooli, ära saada teda!” See oli lõbus vahejuhtum ja loomulikult pidi 
ta kooli minema.  

Intsident pani mind aga mõtlema, et kas pole meie igapäevaelus vahel samamoodi. Isegi, kui võtame aja 
maha ja keskendume Jumalale, hüüavad maailma hääled meie ümber kõvemini ja võib-olla ka meie sisemine 
hääl. Seega peab meil olema tarkust, et mitte lasta end neist häältest eksitada. Ega muidu Jeesus öelnud ikka 
ja jälle inimestele: “Su patud on sulle andestatud, mine ja ära tee enam pattu.” Iga EEÜÜ üksikliige ja 
vilistlane on võitlemas igapäevaselt oma minaga ning maailmaga, et kasvada Jeesuse sarnasuses. Minu 
ettepanek on, et võiksime igal päeval üksteist palves kanda, et võiksime kõik vastu pidada ja võita 
võidupärja. 

EEÜÜ on sel poolaaastal olnud erilise Jumala armu all. Edukalt on rajatud uus grupp Pärnusse ja alustatud 1. 
grupp ka keskkooliosas, Tartu grupp on kasvanud ning Tallinn on jätkuvalt aktiivne. See on vaid selle 
tulemus, et oleme julgenud minna Jumalaga vee peale, kuulates Ta häält ja järgides Ta juhiseid.  

Palume jätkuvalt Jumala silmi nägemaks, mis on Tema prioriteedid, et võiksime ühineda Tema plaanide ja 
tööga, mitte hambad ristis omi asju läbi suruda.  

Õnnistusi, rõõmu ja rahu! 

Egle Hollman 
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TALLINN osadusõhtud 

 
Sel poolaastal Tallinna EEÜÜ-s toimunud teemaõhtud on olnud väga erilised ning mitmekülgsed. Uut 
hooaega alustasime pannkoogikohvikuga, kus pakkusime iseküpsetatud pannkooke, sai ka mängida ning 
head sõnumit kuulata Urmas Sassianilt. Täiesti esmakordselt korraldasime sel aastal fotojahti, kus 
meeskonnad pidi ennast eri kohtades ülesannete kohaselt pildistama ja palvetama etteantud teemadel. 
Oleme jätkanud ka noorteteenistuste korraldamise traditsiooniga, neid toimus meil sel poolaastal 2: 
esimese teema oli “Aeg” ja aja kasutusest rääkis Raido Oras, teise teenistuse teema oli: “Kust leida 
valgust, kui valgust ei ole?” ja jutlustas Veljo Kaptein.  Piiblist uurisime Vana Testamendi prohveteid 
Habakukke ja Nahumit, sisukad ja kaasahaaravad ülevaated andis meile Aare Kimmel. Ühel teemaõhtul 
käsitlesime tervislikku toitumist, näpunäiteid jagas toitumisspetsialist Elle Kalamägi. Erilise teemaõhtuna 
võiks nimetada ka poiste- ja tüdrukuteõhtu raames toimunud ülistustandtu õhtut, kus saime õppida 
Jumalaga ühendust looma palve abil. Jõuluaja juhatas sisse Soome-Ugri misjoni teemaline õhtu, mida 
juhtisid Joonas Jõesaar ja Mark Nelson. Advendiajal tegime advenditeraapiat, kaevudes eri meetodeid 
rakendades Piibli sügavustesse. Igaaastase traditsioonina pühitsesime ka koos jõule, küll veidi varem, aga 
siiski. Sõime ühiselt õhtust, mängisime ning lunastasime pakke. Sõnumiga teenis meid Joel Aulis.  

Olulisel kohal on iga osadusõhtu eelselt toimuv pooletunnine palveaeg ja peale osadusõhtut olev 
osadusaeg, kus saame ühiselt vestelda ja mängida ja üksteist paremini tundma õppida.  

Riine Tiirik 

 

Palvehommikud 

Igal teisipäeval on toimunud TLÜ Mare maja 3. korruse aatriumis 9.30 EEÜÜ Piibli- ja palvehommikud. 
Osalejate arv on olnud varieeruv ja teretulnud on kõik, kes ka vaid aeg-ajalt saavad käia. Miks meil seda 
aega vaja on? Ikka selleks, et tulla välja korraks päeva- või hommikurutust ja jääda vaikseks Jumala ees, 
lastes Tema Sõna meisse voolata, kuulata Ta häält ja saada uuesti värskendatud armastuses ning 
teenimises.  
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SAAME TUTTAVAKS PÄRNU SEKRETÄRIGA 
 
Tere, olen Kristina Lepik, 23-aastane. 2014. aasta kevadel lõpetasin Tallinna Ülikooli 
bakalaureuse kraadiga sotsiaaltöö alal. Olen kristlikust perest ja kuulnud Jumalast juba 
väikesest peale. Otsuse, Jeesuse enda südamesse kutsuda, tegin 10-aastaselt. Mäletan 
seda päeva väga selgelt: pidime minema kooliga uisutama, oli sõbrapäev 14. veebruar. 
Päev enne seda katsetasin kodus uisutamist - lume peal ja väänasin oma jala. Muidugi ei 
saanud ma järgmine päev uisutama minna, olin kodus, kui järsku lõi südame alla väga 
tugev valu. Ehmatasin ära ja mäletan, kuidas peast käis läbi mõttevälgatus, et kui ma 
nüüd suren, kuhu ma siis lähen, kas taevasse või põrgu? Läksin ema juurde ja ütlesin 

nuttes, et ma tahan Jeesuse oma südamesse võtta. Sel hetkel ei kogenud ma midagi erilist, kuid Jumal on 
muutnud mind läbi aja kuni praeguseni ja muudab veelgi. Ta on mulle andnud julguse minna võõratesse 
kohtadesse üksi, seista inimeste ees - väiksena olin meeletult arg, kartsin võõraid inimesi ja olukordi. Ta 
on mind vabastanud enesehaletsusest. Olen Jumalale tänulik selle töö eest, mis ta minu elus on teinud, 
käies minu kõrval. 
See, et ma nüüd Pärnus olen EEÜÜ sekretärina tööl, on ka üks imeline lugu, millele on eelnenud mitmeid 
väljakutseid esitanud koolitused. Kui liitusin EEÜÜga Tallinnas 2012 ja osalesin Formacionil 2013 suvel, 
pani Jumal mu südame tudengite pärast põlema. 2014. aastal alustasin Young Staff Network aastase 
koolitusega, mida korraldas IFES ja mis koolitas tudengitöö töötegijaid. 2015. aasta septembris läksin 
EKNK Toompea koguduse juhtide kooli. Eelmise aasta suvel õhkasin Jumala poole palvega kinkida 
mulle lapsehoidmise kõrvale teine töö, mis oleks paindlik ja sobiks minu ajagraafikuga. Augustis tuli 
Egle jutuga, et kas ma ei tahaks hakata EEÜÜs sekretärina tööle, sest oli avanenud võimalus taotleda 
projekti raames mulle palk. See oli palvevastus!  

Jagada Jumala armastust! Tahan pakkuda tudengitele kohta, kus nad saavad olla vabalt, nautida 
seltskonda, tunda armastust ja hoolimist. Jõuda koostööni erinevate kolledžitega Pärnus ja nende ümber, 
et tudengiteni jõuaks võimalus osaleda ka meie üritustel. 

Olen viimasel ajal tundnud, et Jumal tahab rohkem minu südant, tähelepanu ja aega. Talle ei lähe nii palju 
korda see, kui palju ma tema pärast üritusi korraldan või ringi siblin, vaid osadus minuga. Kuivõrd mina 
olen avatud Temale, seda rohkem saab Tema minu läbi tegutseda.  

EEÜÜ PÄRNU liikmed kirjutavad 
Kui ma algul sellisest ühendusest nagu EEÜÜ kuulsin, ei arvanud ma 
sellest mitte kui midagi, nii kaua kuni EEÜÜ minu kodukirikusse, täpsemalt 
Pärnu AGAPE kirikusse, välja jõudis. Tegemist on imelise ja vaimselt 
hariva ühendusega, kus arutatakse Piibli ja Jumala tegude üle ning veel 
igasuguste kristlikku temaatikat käsitlevate asjade üle. Vaadates tagasi 
sügisestel teisipäevadel toimunud Pärnu EEÜÜ õhtutele, tunnen ma nüüd 
palju rohkem Piiblit kui varem- tänu nendele Vana Testamendi põhjal 
koostatud lühifilmidele, mis mulle üllatavalt palju meeldisid ja samas ka huvi tekitasid Vana-Testamendi 
vastu (Tahaks veel!). Aspekte, mis EEÜÜ koosviibimistel rõõmu ja rahu tekitasid, võibki loetlema jääda, 
kuid kõige tähtsam, miks ma seal käinud olen, on, olla osaduses kaaskristlastega!             Mihkel Ojaots  
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Olen	 väga	 rõõmus,	 et	 EEÜÜ	Pärnusse tuli.	On ütlemata	 tore,	 et	 EEÜÜ	 ei	
saanud	kolledžisse	mingit	ruumi,	vaid	tuli	just	meie	juurde Agape	kirikusse	
oma	 õhtuid	 tegema.	 Tänu	 EEÜÜle	 olen	 saanud	 uusi	 tutvusi	 ja	
kogudustevahelised	 suhted	 on	 soojenenud.	 Hea,	 et	 EEÜÜ	 tegijad	 leiavad	
aega	 Pärnus	 käimiseks.	 Sügistestel	 EEÜÜ	 õhtutel	 vaatasime	 Vana	
Testamendi	 filme,	 mis	 olid	 väga	 huvitavad.	 Ühel	 õhtul	 käisime	 Jaansoni	
rajal	sportimas	ja	teinekord	mängisime	bowlingut.	Loodetavasti	tulevikus	läheb	veel	paremaks	☺.		

Johanna-Margret	Ojaots		

 

PIPARKOOGI AKTSIOON 
 
Käisime esimesel andvendinädalal EEÜÜ grupiga Pärnu 
kõrgkoolides piiblisalmiga piparkooke jagamas.  
Oli kolmapäeva hommik, üsna raske oli üles ärgata, kuid 
tagantjärgi oli ettevõtmine asja väärt. Teistega kokku saades alustasime jagamist Pärnu 
kolledžist, sealt suundusime  Politseikooli, Paikusele. Sealne rahvas oli väga avatud ja 

sõbralik, peas vilksatas isegi mõte, et selliste inimestega oleks endalgi hea koolis käia. Jaotasime end 
paaridesse ja jagamine läks lahti. Sain paariliseks julge, andeka ja särava Egle. Teda oli hea igale poole 
esimesena saata, just tema julguse ja aktiivsuse pärast. Alustasime lasketiiru lähistelt ja sealt suundusime 
poiste ühiselamusse, kus toimus minu jaoks isiklikult selle hommiku tippsündmus. 
Sisenesime ühikasse ja suundusime teisele korrusele, kus meile tuli vastu koristaja. Andsime talle 
piparkoogi koos kirjakohaga. Tema imestus oli SUUR. Naine ei suutnud uskuda, et piparkook on talle ja 
täiesti tasuta, poetas isegi pisara. Kuid siis silmade särades ütles ta, et poistel, kes öösel olevat toimkonnas 

olnud, hakkab lõunauinak kohe läbi saama ja ta teadvat, kuidas nendel uksed 
kiirelt lahti saada. Karjus siis üle pika koridori suure häälega: „Tubade kontroll!“ 
See oli mõnus, huvitav ja kohati naljakas vaatepilt. 
Koristaja sai olla korraks ülemuse rollis. Pooltest tubadest 
tulid uniste nägudega poisid ustele. Siis koristaja ütles veel 
valjemal häälel, et see on kõigest piparkoogi aeg. Meie 
saimegi siis piparkooke jagada. Terve situatsioon oli minu 

jaoks isiklikult väga südantsoojendav, uudne, elustav ja humoorikas.  

Lõpetuseks võib öelda, et oli igati edukas ja kordaläinud hommik ja minu jaoks 
väga huvitav kogemus. Soov julgustada teidki, et võtke julgelt asju ette, kunagi ei 
tea, kui mõnusalt võib asi lõppeda.....                                         Janos Usin 
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TEENIME KOHVIKUTEGA EEÜÜ-le RAHA 
 
Sügispoolaastal korraldasime EEÜÜ-ga EMK Tallinna koguduses kolm kohvikut, kus kaasa lõid oma 
annete ja oskustega erinevad inimesed. Kohviku rahad läksid töö algatamiseks Pärnus, Poola IFES 
koolitusele sõiduks ning üürikulude katteks. Lauad sai mitmekesised ja ahvatlevad. Aitäh kõigile, kes 
kaasa aitasid!  
 

 

SPORT SPORT SPORT 
Ka sellel õppeaastal on jätkunud EEÜÜ võrkpalliõhtute traditsioon. Alates 2016. aastast on meile Jumala 
õnnistusena uueks madalahinnalisemaks ja soodsama asukohaga spordikoduks saanud Tallinna Tondi 
Põhikooli võimla, kus koguneme regulaarselt esmaspäeva õhtuti. Antud spordisaal on meile 

seda armsam, et selle uus värske välimus on üks meie 
palvevastuseid. Nimelt tuli koolile teade kauaoodatud 
remondirahade laekumisest vahetult pärast seda, kui olime 
eesotsas Eglega selle eest palvetanud. Paari aasta jooksul on 
meil välja kujunenud aeg-ajalt täienev toredate EEÜÜ-kate ja 

EEÜÜ sõprade kamp, kellega on väga vahva võrkpalli taguda, võitude üle rõõmustada ja kaotustega 
leppima õppida ning pärast ühiste võitjatena koos palvetada ja üksteisele õnnistust paluda ning 
südamesooje jõulufotosidki vahetada. 

Liisi Talv 

PROJEKT: LEIB LAUALE  
Oleme jätkanud projekti „Leib lauale“. Jagame Selveritest saadud pagaritooteid 
endiselt Tallinna Ülikooli Karu tänava ühikas. Eelmise aasta kevade algusest saime 
loa minna ühikasse sisse ja külmade ilmadega on see ideaalne. Meid võetakse vastu 
väga soojalt, administraatorid on lahked, laenavad meile toole, kuhu kastid tõsta, 
üks administraator tegi meile külma ilma puhul isegi teed.  

On vahva, et tudengid tulevad juba endal kotikesed kaasas või isegi taldrikud, kuhu 
saiakesi tõstavad. See on tudengite jaoks vajalik abi ja see aeg (enamasti jagame 2 
tundi) tasub ennast alati ära, isegi kui enne jagamist toimub enda sees võitlus 
mõtetega, et jälle peab jagama.      Kristina Lepik 
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TARTU  
Viimane poolaasta on Tartu rindel olnud kirju. Uue semestri alguses poolaastat planeerides ei olnud keegi 
meist (Tartu tiimist) ülientusiastlik, väike Tartu EEÜÜ-kate arv eelnevalt ja praeguste tegijate peaaegu 
olematu seos ülikoolieluga pani mõtlema, kellele EEÜÜ üldse vajalik võiks olla. Aga oli ja on VAJALIK! 
Hoolimata minu väikesest usust on Jumal ustav ja üllatav ning just sel semestril sain mitmeid sõpru 
kutsuda nii mõnelegi aruteluõhtule, mille teema tundus neile paeluv ja mille kaudu Jumala võis neis oma 
head tööd teha.  

 "Ma tänan Jumalat teie osaduse pärast evangeeliumiga esimesest päevast tänaseni ja olen veendunud 
selles, et see, kes teis on alustanud head tööd, lõpetab selle enne Kristuse Jeesuse päeva." Fl 1:5-6   

Ma mõtlen, et EEÜÜ ongi nagu üks nn hea töökoht või keskkond, kus Jumal saab meis Enda kaudu ja 
kaaskristlaste läbi tööd teha. Andku Jumal, et me oskaksime jätkuvalt olla Talle, mitte suletud ja 
enesekeskseks, vaid heaks ja avatud töökeskkonnaks.   

Kolmapäeva Kohvri koondnime all toimus sel semestril erinevaid teemaõhtuid, millest rahvarohkemad 
olid Indrek ja Eleri Soidla reisiõhtu kristlusest Vaikse ookeani saartel, Helene ja Joona Toivaneni 
läbiviidud C.S. Lewise õhtu, Ave Rootsi  vallalisust käsitlev teemaõhtu ning Helena Stambergi juhatatud 
Taizé õhtu ja palvus.  Oli mitmekülgne semester, hea osadus, hea meel uutest tulijatest ja vanadest 
olijatest ning rõõm taaskohtumisest vanakestega, kes nüüd juba järgmist põlvkonda kasvatavad. 

Eleri 
Soidla 

 

 

SAAME TUTTAVAKS – Katrina Nurmoja 
Katrina Nurmoja on üks Eleri sõpradest, kes on Tartu EEÜÜ gruppi tulnud ja jäänud, järgnevalt siis 
lühiintervjuu temaga. 

Ma olen Katrina, hüütakse ka Katiks, olen hetkel 22-aastane. Hetkel ma ei õpi, aga 
olen õppinud Tallinna Pedagoogilises Seminaris noorsootööd. 
Minu varasem kokkupuude usuga? Olin Tartu Uue Testamendi koguduse aktiivne 
liige aastal 2011, aga kui läksin ülikooli, siis jäin kirikust kõrvale ja hakkasin 
aktiivsemalt tegelema muude hobidega. Kuidas sa EEÜÜ-sse sattusid? Minu 
töökaaslane Eleri, kes on suurepärane inimene, kutsus mind S. C. Lewise õhtule, kuid 
sel päeval ma sinna ei jõudnudki. Nimelt olin trennis, aga hiljem hakkasin ise EEÜÜ 
tegemiste kohta huvi tundma ja uurima. Minu esimene külastus oli siis, kui Egle käis 
Tartus “Advenditeraapiat” tegemas. Mulle meeldivad EEÜÜ-s rakendatavad 
meetodid, arutelud ja viisid, kuidas õpetatakse. Sooviksin 2016. aastal ära käia 
Kanadas, tahaksin õppida teist kultuuri tundma ja palju uusi teadmisi saada. 
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Liigume alla - keskkoolitöö käivitamine – Rootsi 
Juba aastakümneid on IFES erinevate maade organisatsioonides olnud eraldi 
haruna ka töö põhikooli ülemise astme ja keskkooliga. EEÜÜ ridadesse on 
küll keskkooliõpilasi sattunud, kuid eraldi gruppe meil siiani koolides pole 
olnud. Kuna ka Poola oli huvitatud keskkoolitöö 
taaskäivitamisest ja Rootsi võitles kahanevate gruppidega 
keskkooliosas, siis korraldasime peasekretäridega 
Stockholmis Rootsi organisatsiooni Credo ruumides kõigi 
kolme maa entusiastlike kooolituse. Peakõnelejateks oli 
IFES keskkooliharu juht Kjetil Spilde ja Eliane Hagman. 
Eestist osalesid potensiaalsete gruppide algatajatena Matri 

Joosua Hollman ja Karl Saamuel Hollman. Hetkeks on rajatud Tallinna Inglise Kolledžisse 1. piibli- ja 
palvegrupp, aga tahaksime jõuda ideaalis kõikide koolideni, seega tööd on veel palju.                                                                                                      
Egle Hollman 

Uue IFES personali koolitus Pariisis 
Oktoobri lõpus oli mul hea meel viibida Prantsusmaal, Pariisi lähedal olevas 
Encouen’linnas juhtimiskoolitusel YSN, mis on aastane koolitus IFES poolt 
korraldatud üliõpilasliikumise töötegijatele. Meid oli koos 10 riigist, kohtumisi on 3 
korda aastas, mil toimuvad seminarid ja iseenese juhtimine. Eesmärgiks ongi 
mentorite ja raamatute toel enda tugevuste rakendamine igapäevaelus, leida ennast 
veel täpsemalt Jumalas ja tema kutse järgimises. Esimene kohtumine oli mitmeti 
kasulik. Sain kuulda teiste arvamusi ja vaatepunkte, kuigi me oleme erinevad nii 
kultuuriliselt kui rahvuselt, ühendab meid sama Jumal. Sain uues keskkonnas ennast 
proovile panna, samuti, olles tööelust eraldatud, Jumalaga kvaliteetaega koos veeta, 
palvetada ja ülistada. 
Veronika Lepik 
 

Piirkonna töötegijate koolitus Poolas 
Käisin 11.-15. jaanuar Poolas, Wislas, IFES Põhja- ja Kesk-Euroopa töötegijate kokkusaamisel. IFES 
koolitused annavad alati värske perspektiivi ja võimaldavad vaadata oma ühenduse tööd distanstilt.  

Koolitus toimus looduskaunis Wislas, väikeses külas, mille ümber on mäed. Kuna jaanuari esimene nädal 
oli väga tihe ja mul oli kogunenud üleväsimus, siis sain Poolas puhatud ja 
kosutatud. Käisin Wislas kaks aastat tagasi. Selle aasta koolituse jooksul 
tuletas Jumal mulle meelde ühe mõtte, millega ta puudutas mind siis. 
Nimelt proovida Eestis TEOTESTI- ühte evangeliseerimise vahendit. 
Kuuldes teiste ühenduste töödest Euroopas, tekib tahtmine katsetada 
nende ideid ka oma riigis ja vaadata, kas meil need toimiksid. Seetõttu 
olen väga tänulik, et meil on selline koolitus, kus saame üksteist 
julgustada, rõõmustada kaasa Jumala imeliste tegude pärast ja üksteise 
eest palvetada.   

Kristina Lepik 
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PALVE- JA PAASTULAAGER PÄRNUS 

Palve on iga kirstlase igapäevaelu osa. Septembri keskel toimus Pärnus EEÜÜ palve- ja paastulaager -
“Issand, õpeta mind palvetama”, mida korraldas Aldersgate'i meeskond. Aldersgate on Inglismaalt alguse 
saanud palveliikumine, mida Eestis veab Thea Kant & grupp, mis on kokku pandud üle Eesti olevatest 
kirstlastsest, kes on end palvele pühendanud ja erinevatel teemadel seminare peavad. See aeg palves ja 
osaduses oli üks kinnitav ja julgustav kogemus keset kiiret sügisaega. Seminarid olid kõik 15 min 
pikkusega ning üllataval kombel sai selle ajaga väga mitmeid punkte välja tuua. Laager oli intensiivne, 
kuid tõhus. Käsitleti teemasid nagu õppetunnid Jeesuse palveelust, isikliku palve vahendid, tõotus 
saavutada palves lähedus Jumalaga. 
Jooksvalt palves ja ülistuses olles kogesin, kuidas Jumala Vaim meie keskel liigub ning ka minu kaudu 
läbi palve teisi julgustab. Võttes aega olla palves ja Teda ülistades avaneb meie ees kui uus maailm, mis 
on täis üllatusi, rõõmu ning avastamist väärt. Õhtuti oli aega ka sportimiseks.  

Veronika Lepik 
 

EEÜÜ TALVELAAGER 2016  
EEÜÜ talvelaager toimus 29.01-31.01 Võrus. Osalejaid oli registreerunud 
algselt 30, kuid haiguste tõttu jõudis kohale 25. Saime ööbida ja 
toimetada mõnusas ja soojas Võru metodisti koguduses. Kuna olime ka 
eelmisel aastal samas kohas, siis hakkas Jumal 
mulle meenutama eelmisel aastal erinevate 
laagerdajatega palutud palveid. Kõik need olid 

aasta jooksul täitunud. See täitis südame 
tänulikkuse ning aukartusega.  

Laagri üldpealkiri oli “Per aspera ad astra”. 
Õpetusi, kuidas tähtedeni tõusta, jagasid Ele 
Paju, Thea Kant, Tea Võro ja Kalle Limit. Üheskoos vaatasime endasse ja 
mõtisklesime, kuidas evangeeliumi kuulutada. Sel korral oli märgatav osa 
ka isetegemisel. Osalejad jagati gruppidesse ja igal grupil paluti 
valmistada teatava teemaline loeng. Samuti sai valdav enamus inimestest 

rakendatud pühapäeval teenistuse korraldamisse ja lastetunni läbiviimisesse. 

Lisaks said kõik laagerdajad sooritada esimese 
klassi katseid, mis polegi nii kerged, kui võiks 
arvata, ja tõusta tähtede poole mööda ronimisseina. 

Oli eriline aeg, kus Jumala kohalolu oli juba 
esimesest õhtust kogetav ja Püha Vaim liikus 
laagerdajaid ja loengupidajaid ühte liites, inimeste 
erilisi ande esile tõstes ja juhtides.  

Egle Hollman 
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EEÜÜ jagab rõõmu 
Sarnaselt piparkoogiaktsioonile Pärnus, käisime ka sel aastal nii 
Tartu kui ka Tallinna ülikoolides sõnumiga komme jagamas. 
Jätkuvalt ollakse imestunud, et teeme seda lihtsalt selleks, et 
Jeesus meid nii on armastanud, et tahame seda ka teistele 
jagada. Piibel kinnitab meile, et Jumala Sõna ei tule kungi 
tühjalt tagasi. Sel korral oli ka juhus, kus see lõikas inimesele 
ilmselt otsesüdamesse, sest kommi võttes ja lugedes vajus ta 
näost ära ja ütles, et seda ma küll ei taha, ma võtan uue. Aga 
Sõna oli mõju saavutanud! 

 

EEÜÜ juhatuse uuendused 
Vana aasta õhtu eel kogunesime Randverre, kus Raido Oras meid lahkelt võõrustas, et pidada maha üks 
üldkogu ja valida ka juhatusse uued liikmed. Palvemeelselt ja tänuga võisime tõdeda, et Jumal on EEÜÜ-
le armuliine olnud ja kui vahepeal oli finantsiliselt nii kitsas, et arvasime, et varsti peame “poe kinni 
panema” siis hetkel oleme taas tänu paarile ühekordsele välistoetusele ja liikmete intensiivistunud 
annetamisele täpselt vee peal. Oleme õppinud elama nagu lesknaised, kel õli on vähe, kuid ometi see ei 
lõppe. Kulutused oleme viinud pea miinimumini ja peamiseks kuluks ongi jäänud tööjõukulu. Üüride raha 
teenime suures osas kohvikutega ja laagrid ning muud üritused tõmbame ots otsaga kokku. Kristina 
rahastus on esialgu aastane ja lähtub Norra sponsorilt. 

EEÜÜ juhatusest lahkus Kristina Lepik, seda seoses tema EEÜÜ-s tööle hakkamisega. Uued juhatuse 
liikmed on Riine Tiirik ja Veronika Lepik, kes on mõlemad kas läbinud või läbimas IFES töötegijate 
koolitust ning omavad bakalaureuse kraadi. Juhatuses jätkavad Heidi Meier – IT alal, Raido Oras –
juhatuse esimehena, Raul Valgiste – juhatuse aseesimees, kelle hooleks on raamatupidamine ja 
bürokraatia ning Carmen Karabelnik kui Tartu tudengite esindaja. 
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Melu 
Selleks, et olla pildil ja märgatud, oli ka EEÜÜ esindus esindatud Tallinna 
Ülikooli tudengiorganistsioone tutvustaval päeval. Kuna pakkusime rahvale ka 
mänge, saime luua kontakti paljude uute inimestega. Kutsusime neid ka oma 
Tallinna avaüritusele, milleks oli pannkoogikohvik.  

 

EEÜÜ-kad käisid abiks Räpina kogudusel 
Jumal on meid igaüht varustanud erinevate andidega, nii et kokku saab ühe tervikliku jumalateenistuse. 
Jumalateenistuse meie eludega laiemas mõttes, aga ka sõna otseses mõttes ühe pühapäevase 
jumalateenistuse saab edukalt läbi viidud hoolimata sellest, et läbiviijate seas pole ühtki ordineeritud 
pastorit või diplomeeritud organisti. Piisab sellest, et igaüks on valmis Jumala kasutusse andma just selle, 
mis Jumal talle juba andnud on. 
Nii käis autotäis eeüükaid (Siiri, Liisi, Carmen ja Anne-Mai) ühel oktoobrikuu alguse pühapäeval Räpina 
metodisti koguduses kohalikku pastorit Ele Pajut asendamas. Igaühele oli Jumal midagi andnud: ühele 
ülistust juhtida, teisele jagada tunnistust või jutlust. Kogudus oli omalt poolt katnud rikkaliku kohvilaua ja 
teenis meid külalislahkuse anniga ja oma palvetega. Minul oli eriti hea meel, et see käik andis võimaluse 
kutsuda kirikusse kaasa mu vanaema, kes elab Räpinas. 

Carmen Karabelnik 
 

Kuigi üritusi on toimumas palju ja tudengid aktiivsed, anna oma 
panus, et võiksime jõuda uute tudengiteni! 

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 


