Vanake
Valvake siis, sest te ei tea seda päeva ega tundi! Matteuse 25:13
Sõitsin paar nädalat tagasi Pärnust Tallinna, kui sadas sahinaga laia
lund ja oli tunne, et nüüd vast tulebki see ilus jõuluilm. Veidi enne
Tallinna helises mu telefon ja seda vastu võttes läksid rattad värskele
lumesiilule ning auto kaotas juhitavuse. Ei sõitnud küll kraavi, kuid
hakkas teel vibama. Kui tundsin, et puhh - olen esimeses reas kindlalt
tagasi, üllatas ta mind uute tantsusammudega, tõmmates külje ette ja lõpetas paari uhke keerutuse
tegemisega üle kahe sõidurea. Jäin seisma auto nina kõikide sõidukite suhtes vastassuunas ja lülitasin
sisse ohutuled. Olin autos emaga. Teel oli tihe liiklus, olin just eelnevalt mitmetest möödasõidu teinud.
Terve minu auto piruettide aja ei tulnud ühtegi autot. Ilmselt olid mu inglid neid kinni hoidmas. Suutsin
säilitada rahu, aga selline olukord paneb meid taas kummardama tänus Jumala ette.
Kas pole ka meie eludega nii, et erinevad sündmused, ka meeldivad, tulevad äkitselt. Tihtipeale tundub, et
me pole selleks valmis. Jeesus õhutab meid valvama, et võiksime olla valmis igaks päevaks selle rõõmude
ja muredega. Ärge lahkuge enne kodust, kui olete saanud oma palvekambris endasse taevase rahu ja
valmisoleku, minna ja elada seda päeva kui viimast, olles valmis vajadusel astuma juba täna Issanda
aujärje ette.
Rohkelt jõulurahu! Egle Hollman

EEÜÜ sport sport Tallinn
Igal esmaspäeval süttivad taas tuled Tondi Põhikooli saalis, et kutsuda sinna külma ja tormi eest varjule
spordihimulisi EEÜÜ-kaid ja nende sõpru. Aastatega on arenenud meie grupi võrkpallioskused ja sel
aastal on olnud õhtuid, kus mängima tahtjaid on olnud rohkem kui väljakul kohti. Õhtud lõppevad ühise
osaduse ja palvega. On olnud rõõm kogeda, kuidas ka arglikud mittekristlastest sõbrad on hakanud
palvetama ja jagama, aga leidub ka neid, kes end peale mängu lõppu häbeliku varjuna ukse taha
libistavad, kuid mõne aja möödudes leiavad ka nemad end õnnistavast palveringist.

Vilistlaspäev 17.09 - Tallinnas
Kenal sügisesel laupäeval oli Tallinnas nooreruumis kaetud pidulikud
söögilauad vilistlastele, ülistust olime palunud tegema EEÜÜ vilistlase
Inga Tingase ja tänapäevastatud etenduse “Halastaja samaarlane” oli
ettevalmistanud EEÜÜ tudengid. Oli tore ja osaduslik hommik, kus
üllatusena ilmusid kohale alla poole registreerunutest, sellest hoolimata
oli tore üksteist “Ava ja avastaga” tundma õppida ja üksteisega
kogemusi jagada.
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TALLINN osadusõhtud
Tallinna teemaõhtute sarja avas Kätlin Tammiste, kes oli osalenud Rio olümpiamängudel purjetamises.
Kätlin rääkis oma teest Jumala juurde ja tippsporti. Kuigi neilt olümpiamängudelt märkimisväärset
tulemust veel ei tulnud, siis kogemus on saadud ja Kätlin koges Jumala abi ja julgustust igal hetkel, mil ta
seal oli. Imeliselt lahenesid sekeldused paadiga ning muuga. Olüpia teemalise viktoriini olid teinud
Kristina ja Jane.
Huvitavaks õhtuks oli ka Elari Tamme poolt sisustatud õhtu ajakasutusest, kus ta reklaamis oma värskelt
ilmavalgust näinud raamtut. Ligimesearmastuse teemalisel õhtul vaatasime Victor Hugo ainetel tehtud
muusikali “Les Miserables”, õhtu organiseeris ning tegi sellele ka
huvitava sissejuhatuse Joosua Raave.
Õpetuslikult poolelt olid tugevaimad Aare Kimmeli läbi viidud
piibliõhtud Sefanaja ja Malaki raamatutest. Lisaks jõudsime koos käia
kinos vaatamas “Hacksaw Ridge” ning õppida apologeetikat “Kaalukate
tõendite” põhjal. Advendiaja kommetest käis rääkimas Meeli Tankler.
Poolaasta lõpetas jõulupidu, kus Taavi Hollman jagas jõulusõnumit ja tegime mannequin challenget,
mida meie juhatuse liige Raul Valgiste ka jäädvustas. Õhtu oli mitmekesine sisaldades viktoriini,
jõulutoitu, loosipakke, mänge ja muud.
Üks elavamaid ja huvitavamaid õhtuid oli ka noorteteenistus ID-kaart Jumalalt, mida juhtis Kristina
Lepik ja kus jutlustas Joel Aulis.

TALLINN palvegrupid TLÜ ja TTÜ
Nagu eelnevatelgi aastatel, oleme ka sellel aastal kogunenud korra nädalas
ülikoolides, et palvetada koolitööde ja kaastudengite ja lähedaste pärast. On
julgustav, et kui ühel korral palvetad asjade eest, siis järgmisel korral
tullakse jagama juba palvevastuseid. Oleme kogenud abi nii tarkuse
saamises õigel ajal, tervenemistes kui ka situatioonide lahenemistes.
Keskmiselt käib meid koos mõlemas koolis 3-5 inimest, mõlemal pool on
uusi tudengeid.

LEIB LAUALE
Ka sel sügisel oleme käinud tudengitele Karu ühiselamus leiva- ja saiatooteid jagamas. Rohkesti on olnud
välistudengeid. Kuna saiajagajaid on olnud raske leida, oleme saanud jagada vaid toitu ja julgustust, kuid
palvetamiseni on kahekesi jagades raske jõuda. Siit palveteema, et meie leivameeskond võiks täiendust
saada.
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SAAME TUTTAVAKS – Taaniel Holter
Olen Taaniel, 23-aastane ja elan ning töötan Pärnus. Olen õppinud Pärnu
Hansagümnaasiumis looduse õppesuunaga klassis ja hetkel olen lõpetamas
õpinguid Tartu Ülikooli Pärnu Kolledžis projektijuhtimise ja ettevõtluste öko
suunal.
Sündisin kristlikusse perre, kus isa osales Pärnu Eliisabeti kiriku nõukogu töös ja
ema oli tegev ülistuses. Mind ristiti imikuna samas koguduses, seal käisin hiljem ka
pühapäevakoolis. Teismelisena viisid uued huvid ja sõbrad mu kirikust kaugemale ja kirikusse jõudsin
vaid suuremate pühade ajal. Aktiivselt olen taas olnud kirikus tegev 2016 aasta algusest. Alates sellest on
minu ees avanenud uusi uksi ja võimalusi ning elu on muutunud värvikirevaks.
EEÜÜ-sse jõudsin tänu sellele, et Egle sai minu emalt mu kontakti, siis hakati mind üritustele kutsuma,
tugevam side EEÜÜ-ga tekkis peale seikluspargi külastust. Mulle meeldib EEÜÜ, sest siinsed üritused
ühendavad endas hariva ja huvitava. Osalevad nimesed on toetavad ja hoolivad, märgatakse üksteise
vajadusi ja reageeritakse nendele.
Minu visioon uue Pärnu sekretärina on pakkuda igal nädalal EEÜÜ alt kolme üritust nädalas: teemaõhtud,
mis on toimunud juba siiani, lisaks alustasin ka iganädalast piibligurppi AVASTA, kus võtame läbi
diskussioonigrupina Johannese evangeeliumi ja reedeti on meil spordiõhtud Rääma kooli spordisaalis.
EEÜÜ-na tahame kaasata kõikide Pärnu kirikute tudengiealised noored oma üritustesse ja selleks on
kavas organiseerida eriilmeliste ürituste sari 2017 kevadel, kuhu kutsutakse Pärnu koguduste noori
võistkondadega osalema. Eesmärkideks on ka tugevdada koostööd TÜPK-iga ja Sisekaitseakadeemia
Politsei ja Piirivalvekolledž ja evangeliseerida sealset tudengkonda, leida piibliguppide juhid Pärnu kolme
keskkooli ja käivitada EEÜÜ keskkoolitöö.
Õnnistatud ja rahulikku jõuluaega soovides, pidage meid ikka palvetes!:-)

SAAME TUTTAVAKS – Mare Sadam
Minu nimi on Mare Sadam ja olen 39 aastane. Õpin Tallinna Ülikoolis
doktorantuuris kasvatusteadusi. Kokkupuude kirikuga on mul pika-ajaline. Oma
usuteed alustasin peaaegu 20 aastat tagasi Tartus Pauluse kirikus. Käisin seal ka
leeris. Kuid, nagu paljudel alustajatel, nii ka minul, tuli pärast algust vahele paus pärast leeri lõppemist lõppesid ka minu kirikuskäigud. Kuid Pauluse kogudusest ja
sealsest õpetajast on mul soojad mälestused. Kristlasena kasvades on need isegi
soojemaks muutunud, sest hiljem olen järjest enam aru saanud, kui hoolikalt ja
mõistvalt mind, kui esimeste ususammude tegijat, tookord vastu võeti ja õpetati.
Kolm aastat hiljem hakkasin osalema Ameerika misjonäride poolt tehtavatel inglise keele kursustel, mis
olid Piibli tekstide põhjal. Olin juba usklik, kuid ei olnud ühegi kirikutegevusega regulaarselt seotud ja
tagantjärgi mõtlen, et keeleõpe oli hoob, mida Jumal just minu peal kasutas, et mind koguduse juures
hoida, sest ma mõistsin, et keele selgeks saamiseks peab regulaarselt praktiseerima ja mida tihedamini,
seda parem. Tegelikult õppisin selle käigus Jumala Sõna paremini tundma ja tulemusena liitusin ameerika
misjonäride poolt asutatud kogudusega, Eesti Uue Testamendi Kristlik Kogudus, kus olen siiani. EEÜÜsse tulin alles hiljuti, kui olin uuesti õppima asunud. Nüüd juba doktorantuuris. Olin EEÜÜ-st ka varem
kuulnud, kuid sisemas kuidagi otsustanud, et ma pole ju enam üliõpilane ja see pole mulle. EEÜÜ-s
meeldivad mulle paljud asjad. Võiks öelda, et meeldivad intelligentsed inimesed, kes tunnistavad Jumala
tarkuse siiski ülemaks maisest. Veel meeldib mulle oikumeenilisus - kogudus, kuhu kuulun, on väike ja
teistega läbi käimine on mulle seetõttu alati oluline olnud.
Minu hiljutisem kogemus Jumalaga oli, et sain täna hommikul Eglelt kallitele inimestele
edasikinkimiseks kingina raamatu. Väikseid asju on iga päev.
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EEÜÜ KESKKOOLITÖÖ - Tallinn
Õpin nüüdseks Tallinna Inglise Kolledži 9. klassis. Meie kooli
palvegrupp on jõudsalt arenemas. Käime koos kaks korda nädalas ja
arutame erinevate teemade üle. Inimesi on tavaliselt 2-4 pluss mina.
Meie koosviibimised kestavad 10-25 min. Teemad varieeruvad
suuresti. Põhijoonteks on noorte isiklikku elu puudutavad teemad ja
apologeetika. Teemasid mida oleme läbinud on: alkohol, noored
Kristuses, raamatureligioonide võrdlused ning UT usaldusväärsus.
Noored on avatud ja saades küsimustele vastused tekib uudishimu ja avatus mõttele Jeesusest kui
maailma Päästjast. Koos küsimusi esitades ja neile vastuseid otsides oleme paljudele küsimustele leidnud
vastused ühise arutelu teel ning minu usk on saanud kinnitust. Palun hoidke neid noori palves. Sest kus
meie oleme Jumala läkitusel külvamas ja Jumal kasvada laskmas, on ka Saatan proovimas noori usus
eemale tõrjuda. Oleme teinud ka enda Facebooki grupi, kus vahetame infot jagame mõtteid, artikleid,
videosid ja muud diskussioonigrupiga seonduvat. Jumal teid väga õnnistagu, Matri Joosua

Hoolimise nädal TIK-is
5.oktoober kuni 7.oktoober toimus Tallinna Inglise Kolledžis, kus asub ka meie keskkooli osa palve- ja
diskussioonigrupp, hoolimise nädal “Üks kõigi ja kõik ühe eest”. Kolmapäeval oli õpilastel võimalik
lahendada üle kooli paigutatud stseene, mõtiskleda ja anda loovaid vastuseid ning praktilist abi, kuidas
oleks mõistlik käituda oma ellu tulnud probleemidega, lahendada rahaga seotud küsimusi ning kasutada
mõistlikult oma aega. Lapsed olid rõõmsad ja entusiastlikud, õigete lahenduste eest said tublimad maitsta
kommi. Kristina kirjutab teisel päeval toimunud kohvikust:
“Korraldasime 6. oktoobril TIK kohviku. Esmane plaan oli
annetada raha kooli fondile, mis toetab vähekindlustatud
perede lapsi õppetoetuse maksmisega, kuid tänu direktsiooni
vastuseisule, osutus see võimatuks. Kohvik läks
suurepäraselt. Hommik algas saginaga, haarasin kaasa pool
ööd küpsetatud vahvlid, käisin kogumas üle linna abiliste
poolt küpsetatud koogikesi nii et kella 10st alustada
kohapeal kohviku ettevalmistustega. Ka Egle oli oma
poistega valmis küpsetanud muhveneid, erinevaid kooke ja
ostnud puuvilju. Kolme vahetunni jooksul käis läbi mitu
klassitäit õpilasi, kes olid maiad ostma kõike head ja paremat. Õhinas lapsed tõid naeru suule. Üks laps
küsis isegi, et kas me homme ka tuleme siia kohvikut pidama, mille peale pidime vastama, et see on meil
hetkel ühekordne projekt. Ülejäänud koogikeste ja puuviljadega saime õnnistada garderoobitädisid,
valvurit ja õpetajaid. Aitäh kõigile abilistele, küpsetajatele ja toetajatele! Usun, et tegime koos õpilaste 6.
oktoobri päeva lõbusamaks ja magusamaks ☺”
7.oktoobril tegime algklassidele interaktiivse tunni, kus oli katseid, draamat, mänge ja muud, milles ka
lapsed said osaleda. Piililooks oli kadunud lamba lugu. Õppisime koos lastega ära ka kuldsalmi. Põhikooli
ja keskkooli õpilastele toimus aga üritus “Kristlase grillimine”, mis tähendas, et külalistena kutsutud Arne
Hiob ja Allan Kroll vastasid kõikidele küsimustele, mis õpilasi huvitasid. Ajalooõpetajad tulid kohale
klassitäite õpilastega. Oli tore nädal, millega innustasime oma keskkooli gruppi ja näitasime paljudele
lastele ja noortele, kui kerge on tegelikult hoolida. Egle Hollman
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FEUER – IFES evangelistide koolitus Itaalias
3.-7. novembril käisin Eglega koos Itaalias Pescara nimelises linnas evangeliste ettevalmistaval
konverentsil, mis kandis nime FEUER (Fellowship of Evangelists in the Universities of Europe). Saime
kuulda ettekandeid sellest, kuidas evangeelseid kõnesid valmistada ja esitada. Kuulsime mitmeid näiteid
erinevatest kõnedest, kuni selleni välja, et räägiti, kuidas nii evangelistidena kui ka üleüldse kristlastena,
on oluline, et me ka oma hinge ja vaimu eest hoolt kannaksime. Üks pikaaegse kogemusega ja mitme
kraadiga psühhiaater tõi näite basseinist. Basseinil on vaja sissevoolu ja väljavoolu. Kui väljavool on
suurem, siis on lõpuks bassein tuhi. Sellega saame tuua paralleeli oma ellu. Kui me kogu aeg anname
endast ära, aga ei võta aega, et saada, aega et täita end Temaga, kes on meie elu ja jõuallikas, siis võib
tulla läbipõlemine. Sellepärast, kui olla pidevas liikumises, on oluline vahel hoog peatada ja seisatada ja
vaikida Jumala ees, vaigistada ka oma mõtted. Lause, mis jäi kõlama, oli see: Be still and know that I am
God. Lisakas praktiseerisime evangeelsete kõnede kirjutamist ja esitamist. Tegelikult oli kogu see reis
minu jaoks aeg, kus sain argirutuhoo peatada ja astuda Jumala usaldamise teele. Just enne reisi olin
kuulnud maavärisemistest, mis Itaalias just aset leidis ja terroriohtudest, mis seal valitsevad. Kogesime
Eglega Jumala juhtimist transpordis ja igal sammul ning hoidmist terve reisi vältel. Saime osa ka minimaavärinast, kuid magasime selle sõna otses mõttes maha. Käisime läbi linnaosast, kus oli palju pagulasi.
Sellel hetkel jõudis kohale reaalsus, et see pole ainult telekast näidatav jutt, vaid tegelikkus.
Olen tänulik Eglele ja Jumalale, et sain võtta osa sellest reisist ja kogeda, et kuigi me oleme nii
erinevatest kohtadest, teenime me sama Jumalat.
Merlin Raev

Uue IFES personali koolitus Poolas - Veronika Lepik
Oktoobri lõpus käisin viimasel YSN (young staff network) koolitusel Poolas Krakowi lähedal olevas
kristlikus konverentsikeskuses. Koolitus on aktiivsetele tudengitele ja vabatahtlikele, kes soovivad saada
rohkem enesetäiendust enese ja grupi juhtimises. Meie vana grupina lõpetasime aastaajase enese- ja
grupijuhtimise koolituse ning uus grupp alustas. Eesmärk oli võtta kokku kogetu ja õpitu, reflekteerida
ning jagada oma mõtteid uute tudengitöölistega. Usun, et see aasta on olnud mitmeti silmiavavaks
kogemuseks: nägemaks iseenda tugevusi ning arengukohti, saada uusi teadmisi ja kogemusi
grupijuhtimisel ning tiimitöös, näha mentorluse olulist rolli enda elus ning saada põnevaid ja värskeid
mõtteid üle Euroopa olevatelt tudengitelt.

Peasekretäride töögrupi koosolek Krakowis
26.09-29.09 toimus Krakowi kesklinnas järjekordne IFES peasekretäride töögrupi
koosolek, õppisime aja planeerimist ning arutasime läbi IFES
migratsioonipoliitkat puudutava seisukoha mustandi. Samuti
töötasime läbi, kuidas suhtuda tänapäeva maailma samasooliste
suhetesse, IFES leiab endiselt, et see vastuolus Piibliga. Migrante
puudutava osas oli töögrupi seisukoht, et kristlastena peaksime
aitama neil adapteeruda uutes tingimustes. Eriti aktiivselt on
tegelemas põgenitelaagrites olevatele lastele hariduse organiseerimisega ja toiduabiga meie töögrupis
olev Kreeka peasekretär Dimitris Boukis. Lisaprogrammina oli meil võimalus külastada Auchwitchi ja
Shindleri vabrikut.
Egle Hollman
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PÄRNU EEÜÜ
Uus õppeaasta algas tegusalt mitmekesiste teemaõhtutega. Alates novembrist võttis Kristina Lepiku
ametikoha üle pärnakas Taanile Holter ja jätkab Pärnu sekretäri ametikohal vastloodud IFES Family
Fundi rahadega. Lisaks teemaõhtutele tõmbas Taaniel koos Eglega käima ka iganädalase piibligrupi
AVASTA ning reedesed tudengite võrkpalliõhtud Agape kõval asuvas Rääma koolis.
Septembris kuus käisime külas Tartu Ülikooli Pärnu kolledži tudengitel, kellele pakkusime tasuta
pannkoogikohvikut ja Kristina korraldas neile põneva ja kaasahaarava Rio Olümipa teemalise viktoriini.
Osavõtjaid oli 30 ringis ja peale meie osa lõppu läksime veel organiseerijatega mere äärde, et kõik
kohatud noored Jumala ette kanda. Kuna migratsioon islamimaadest on meil jätkuvalt uudiste teemaks,
peame me kristlastena teadma ka, mida see nende usk siis õigupoolest endast kujutab. Teada saamaks
mis on Piibli ja koraani vahe, korraldasime kaks samanimelist teemaõhtut. Kuu lõpetasime Sauga
spordisaalis võrkpalli taga ajades.
Oktoobris käis EEÜÜ-l Agapes külas Aivar Pahk, kes rääkis julgeolekust maailmas ja millist ohtu
kujutavad islamistid kristlastele. Juttu oli ka Odini liikumisest, mis kujutab endast nö piirkonna valvet,
aidates tagada meile turvalisemat elukeskkonda. Aktuaalsel ja poliitilisel teemal käis meid harimas Pärnu
Kolledžis Jaak Madison, kes rääkis enda teest poliitikasse ja kommenteeris äsja toimunud
presidendivalimisi. Hämmastama pani, et kõigest 25 aastasena on ta poliitikas nii kaugele jõudnud. Õhtu
lõppes palveringis Madissoni õnnistamisega. Et olla kindel, et Uus Testament on usaldusväärne
pühendasime ühe õhtu oktoobrist apologeetika uurimisele.
November algas fimiõhtuga Agapes. Peale filmi vaatamist õnnistasime sisse uue Pärnu juhi. Et Kristina
Pärnu kaugeks ei jääks, jagasime igale liikmele ühele ühe tegevuse, mida ta peab 2017 aastal kindla kuu
sees tegema Kristinale või koos temaga. Kuna novembri alguses
oli maa juba valgeks läinud ja lumehanged
kukkusid
mürtsatusega maale, olime sunnitud nautima talveilma ja
läksime Munamäele kelgutama. Hiljem uisutasime libeda teega
armasse sooja Agapesse, kus sõime suppi, laulsime ülistuslaule
ja jagasime tunnistusi. Käisime Pärnu kinos vaatamas Mel
Gibsoni viimast sõjafilmi, sellele eelnes viktoriin tema eluloo ja
usulise tausta kohta. Lisaks käis meil külas Aarne Heide, kes
rääkis meile Jumalast kui meie Isast. Tõeliselt aktiivse õhtuna käisime “Põgenemistoas”, kus oli meil
aega 60 minutit, et väja saada lukustatud ruumist.
Esimese detsembri külalisena käis meil juutide kommetest ja traditsioonidest rääkimas Pärnu juudi seltsi
esinaine. 13. detsembril toimus Agapes Üleaedsete Ajuragina viktoriin, kus osalesime ka meie Rõõmsate
Evangelistidena, küsimused nõudsid palju teadmisi möödunud aasta kohta, nii teleserjaalidest kui ka
poliitkast.
Aasta lõppes jõuluõhtuga, kus käis Jõulusõnumit jagamas peapiiskopp emeeritus Andres Põder. Mulle jäi
meelde see, kui ta seletas, et inimesed soovivad teistele ikka seda, mida pole. Näiteks peale II MS oli
kaartidel “Rõõmsaid pühi”, kuigi kõikjal valitses lein, nüüd aga soovime “Rahulikke pühi!” sest kiirus on
röövimas meie elusid. Teemaõhtute keskmine osalejate arv on 10-15 inimest.
Taaniel Holter
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AVASTA – piibligrupp Johannese evangeeliumi põhjal
Pärnu EEÜÜ alustas piiblitundidega AVASTA selle aasta novembrist. AVASTA on olnud
väga hea ja silmaringi arendav. Koos käib tavaliselt 7 inimest. Kuna tegu on
diskussioonigrupiga, siis igal tunnil on teema, mis antud kirjakohast välja koorub ja mida
me siis põhjalikumalt ka käsitleme. Alustame tavaliselt omade kogemuste jagamise,
videoklipi ja väikese mänguga. Siis süveneme aga Piiblisse. Samal ajal kui me loeme
Piiblist kirjakohti, kuuleme selle kohta ka seletusi, mis räägivad, mis tegelikult toimus,
kuidas inimesed käitusid ning mõtlesid. Pärast kirjakohti on kas viktoriin või küsimused, enda elu ja
kogemuste kohta. Piiblitund annab võimaluse minna süvitsi Piiblisse ja Jumalast rohkem teda saada ning
tundma õppida kaaskristlasi ning aitab kasvada Kristuse sarnasuses. Mulle väga-väga meeldib see ja
jätkake samas vaimus!
Victorya Harmalova

Eredaimad hetked EEÜÜ-st- Katarina Saagim
Pärnu EEÜÜ-sse kutsus mind Taanieli ema Merike Holter. Ta rääkis, et
tudengid kogunevad igal teisipäeval, et arutada erinevatel Jumalat
puudutavatel teemadel. Meeldejäävaim sündmus sellest poolaastast oli
kindlasti kinos “Hacksaw Ridge” vaatamas käimine. See oli film mehest,
kes uskus Jumalat ning tahtis sõja ajal teenida sanitarina, keeldudes püssi
võtmast ja kellelegi haiget tegemast. Kuna püssi käsitlemine kuulus aga
väljaõppesse, tekkis tal oma usu pärast sõjaväes palju ebameeldivusi. Ta ei teinud välja kaassõdurite
naerust ja pilgetest, sest tema südames oli Maailma Valitseja. Jaapanis II maailmasõjas sõdides päästis ta
läbi Issanda ja usu sadu mehi, nii omasid kui võõraid. Nähes, kuidas ta koos oma Jumalaga saadab korda
üliinimlikke päästeoperatsioone, oli ta paljudele usutee alguseks ning julgustuseks.
Kindlasti oli meeldejääv ka Steffanis laulmine, kus me käisime
õnnitlemas sünnipäeva puhul Victoryat.
Kuna ma olen alles suhteliselt vähe käinud, siis olen ma tänulik kõige
vaeva eest, mis olete näinud ja kõigi tundide eest, mis olete teinud.
Sellise grupi olemasolu oli minu jaoks positiivselt ootamatu ja mul on
rõõm siia kuuluda. Tore on olla koos omaealistega, kui meid on
ühendamas midagi nii võimast ja imelist nagu meie Looja. Jumala
eriline võidmine on selle grupi peal ning las tema juhatab meie teed.

TARTU EEÜÜ
Tartu sügispoolaaasta oli huvitavate ürituste rohke. Sealsed aktiivseimad
vedajad on Robert Bunder ja Carmen
Karabelnik, kuid pidevalt panustamas on
olnud ka Eleri ning Indrek Soidla. Aasta algas
tutvumisõhtuga kus mängisime “Pöörast
Aliast” ja nautisime pannkooke ja üksteist.
Väga
põnevateks
õhtuteks
kujunesid
Aleksandr Solzenitsõn (Robert), Iiobi raamat (Urmas Nõmmik) ja Maarja kultusest ning katoliku kiriku
dogmadest rääkinud õhtu. Lisaks jõudsime korraldada rea piiblitunde, mängude- ning filmiõhtuid,
organiseerisime ka oikumeenilise palverännaku ning noorteteenistuse. Poolaasta lõpetas lustlik jõulupidu.
Tartus oli tavaõhtutel osalejaid 10 ringis, suurematel üritusetel 20.
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Mõtteid ja muljeid EEÜÜ tegevusest Pärnus.
Mitmetel aastatel, kui olen kuulnud Eesti evangeelsetest üliõpilastest häid sõnumeid, olen seostanud seda
tööd kas Tartu või Tallinnaga. On ju ka enamus Pärnu Agape koguduse noortest läinud kõrgemat tarkust
taga nõudma just nendesse linnadesse ning osalenud seal EEÜÜ tegevuses. Seepärast oli rõõm 2015
sügisel kuulda uudist, et EEÜÜ laiendab oma tööpiirkonda ka Pärnusse. Kui nad vajasid ruume
kooskäimiseks, ei olnud neil vaja mind pikalt veenda – Agape kirik avas neile lahkelt uksed
iganädalasteks kogunemisteks. Imetlesin Kristina Lepiku indu sõita nädal-nädalalt Tallinnast Pärnusse ja
tema tarmukust ehitada praktiliselt nullist üles toimiv üliõpilastöö. Taustal oli teda toetamas Egle
Hollman, kelle armastusest Pärnu – oma kodulinna vastu, polnud vaja kahelda. Mulle meeldis, et lisaks
konfessionaalsele avatusele oli Pärnu grupp avatud ka gümnaasiumiealistele huvilistele, kes mõlgutasid
mõtteid edasiõppimisest. Ka olid üliõpilaste kogunemistele teretulnud Agape koguduse pastorid ning
samuti kutsuti külla teiste Pärnu koguduste vaimulikke. Uuel sügisel andis Kristina juhtimise teatepulga
üle Taaniel Holterile ning EEÜÜ töö jätkus uue hooga. Tavapärastele kooskäimistele teisipäeva õhtuti
lisandus peatselt ka kella neljane piibliõppegrupp Avasta, kus hakati üheskoos vaatlema Johannese
evangeeliumi. Iga piiblisalmi kohta kuulati lühiseletust ning iga piiblitund oli seotud mingi kindla
teemaga, mis lõi silla 1. sajandil kirjutatud Pühakirja sõnumi ja 21. sajandi eluliste probleemide vahele.
Ning nagu ühele tõsisele Piiblisse süvenemisele omane – igal korral avanes Jumala Sõna värskel moel.
Soovin omalt poolt üliõpilastele õnnistatud jõulupühi ning Jumala juhtimist uuel aastal A.D. 2017!
Tõnu Kuusemaa (EMK Pärnu Agape kogudus pastor)

Palve- ja paastulaager PÄRNUS 9.0911.09
Soojal septembri nädalavahetusel kogunes 15 noort Pärnust ja Tallinna
EEÜÜ-st, et võtta maha argikiirus, palvetada, paastuda ja otsida Jumala
tahet. Esimese õhtu sisustas loenguga keskkooli grupi vedaja Matri Joosua,
kes rääkis raamatu põhjal “Aeg on kohtul alata Jumala kojast”, rääkides
kirstlastest inimestena ja nende kiusatustest teel taevasse. Laupäevased piiblitunnid tegid Ardi Leerimaa
ja Joosep Tammo, kes meid oma koguduses vastu võttis. Lisaks tegime Kadriga kunstiteraapiat ja
arutlesime Kristina ja Veronikaga maailma valupunktide üle. Kuna ainult vaimse tööga ei saa, siis
käisime hetegevusliku algatusena SHALOMI lastemaja koristamas ning laupäevase päeva lõpetas kosutav
jalutuskäik jaansoni rajal. Pühapäeval teenisime kaasa kohaliku koguduse teenistusel ja hiljem läksime
Pärnu randa tuulelohesid vaatama. Paastulaager oli ajaks, kus enamus meist toidust loobus ja koges
sisemist uuenemist ning vabanemist. Mõningatel juhtudel osati täpselt kirjeldada ka millest, teised väitsid,
et lihtsalt tajusid, kuidas asjad nende sees asetusid õigetele kohtadele. Paastulaager on alati ka kohaks,
kus palvetame ette kogu aasta EEÜÜ sündmused.

Kuigi üritusi on toimumas palju ja tudengid aktiivsed, anna oma
panus, et võiksime jõuda uute tudengiteni!
Mõtle, kas võiksid igakuiselt annetada 5€ 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
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