
Vanake 
"Kui aga Vaim juhib teid, siis te ei ole Seaduse all.” Gl 5:18 

 

Meie kõikide suureks rõõmuks on EEÜÜ kasvanud ja viimastel aastatel on mul olnud palju sõitmist 
erinevate Eesti linnade vahel. Kõik, kes maanteedel on vuramas, teavad, et riik on lohistanud terve rea kappe 
sinna, et ikka meid mõõta, ei mitte kaalu ja jalanumbrit, vaid kiirust. Millegipärast arvavad nad, et just see 
on eluohtlikuim näitaja, kuigi kahtlustan, et näiteks ülekaalulisuse tõttu sureb infarkti rohkem kui 
autoõnnetustes. Mul on väike auto, aga kiire kui aatomik ja nii ma juhtusin ikka ja jälle vajutama liiga 
tugevalt gaasi, millele järgnevalt sain natukese haaval toetada Eesti riiki. Kuni kaunil valentinipäeval krabas 
mind kinni politsei ja tegi ikka korraliku trahvi, nii, et enam ei olnud isugi kiiremini sõita... See juhtus 
tegelikult ainult sellepärast, et mu prillid olid kodus ja arvasin, et teel kakerdavad teetöölised, mitte politsei, 
aga see on juba üks teine lugu... ☺ 

Kiiruskaamerad panid mind mõtlema, et ka meie elul on tendents järjest kiiremaks ja kiiremaks minna. Kõik 
tahavad meilt maksimumi – töökoht, kool, kirik, pere... Ja ikka jäävad kõlama laused, et tegelikult sa ju 
jõuaksid rohkem. “Kiida lolli ja loll teeb,” on vanasõna. Nii ta on, isegi kristlastena unustame puhkuse 
vajalikkuse ja tormame päevast päeva ringi unustades kõige tähtsama – oma suhte Jumalaga, unarusse. Kui 
elus oleks kiiruskaamerad, saaks enamus meist igapäevaselt trahve, sest unustame puhata. Siiski on meie 
eludes karme kiiruskaameraid, aga kui need vilguvad, on tihtipeale juba hilja. Nad näitavad kas haiguste või 
inimsuhete pundarde punatulesid.  

Minu üleskutse selleks suveks on, andkem kümnis oma iga päeva tundidest Jumalale ja unustage kiiruse 
piits. Nii nagu tihtipeale kohtume meist poolel teel mööda kimanud autosid Nõmme teise foori taga, ei 
jookse ka elu meist mööda, kui võtame aega Jumala, oma kallite ja enda jaoks. Küll oleme hoopis 
rõõmsamad, rahulikumad, toetavamad ning märkavamad meid ümbritsevate inimeste suhtes ja Jumalale 
igapeävaselt kasutatavamad.  

Õnnistusi, rõõmu ja rahu! 

Egle Hollman 
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TALLINN osadusõhtud 
Selle poolaasta EEÜÜ Tallinna osadusõhtud võiks jaotada 
noorteteenistusteks, teemaõhtuteks, kohtumisõhtuteks ja 
tegelusõhtuteks. Aasta alustuseks külastasime üheskoos 
ortodoksi kirikut, et saada aimu sealsest atmosfäärist. 
Kargesse talveõhtusse sobis viirukisuits ja laulev jutlus nagu 
valatult. Olles omavahel jälle sooja osaduse leidnud, toimus 
järgneval neljapäeval sõbrapäevaüritus, millest on kujunenud 
rahvarohkeim kogunemine aastas. See on koht, kuhu 
kutsume ka oma mittekristlastest sõpru ja nii mõnelegi 
EEÜÜ-kale on just sõbrapäeva õhtu olnud esimeseks kontaktiks meiega.  

Elades stressirohkes ja pidevas võistluses olevas ühiskonnas, on ülioluline hakkama saada oma tunnetega, 
sellest, et emotsionaalne intelligentsus on õpitav ning kuidas seda teha, käis rääkimas Meeli Tankler. 

Väga ehedaks ja emotsioonikaks oli Veronika 
Madalvee loeng suhtest. 

Poistekuu oli eriilmeline nagu alati – käsisme 
loodusmuuseumis ja bowlingut mängimas, kuulasime 
loengut tõelisest abielust ja üksildusest. Pornograafiast 
ja sellega maadlemisest käis rääkimas Anre Matetski. 

Poolaasta eredamaks võimaluseks oli korraldada avalik loeng Tallinna Ülikoolis. 
Lugu sai alguse paar aastat tagasi, kui üks tudenginoormees käis alati saiajagamisel 
kaneelikringlit küsimas ja siis panime selle talle kõrvale. Nüüdseks on see noormees 
juba ülikooli lõpetanud, aga Jumal juhatas mu mõtted just temani, kui seisime 
silmitsi ruumi leidmisega Tallinna Ülikoolis. Ta oli rõõmuga valmis meile oma 
kontaktide kaudu tasuta välja ajama kena ruumi. Loengu teemaks oli “Usk ja teadus” 
ja kõnelejaks Arne Hiob. Loeng oli väga sügav ja hea. Objektiivselt esitati fakte 
mõlemalt poolelt ja jõuti ka järeldusteni. Kohal oli palju uut rahvast ning ühtlasi 
andis see võimaluse jagada kutseid ka antud õhtule järgnevatele kohtumisõhtute 

sarjale.  

Kohtumisõhtutel külastasid meid Timo Lige, Ain Vares ja Robert Liiholm. Eri erialade inimeste eludes 
Jumalat tegutsemas nähes ja lugusid kuulates saime ise taas üles tõstetud ja julgustatud, et mis iganes 
erialal me ei tööta, ikka on võimalik Jumalat teenida just meile määratud viisil ja õigel ajal tõstab Jumal 
meie eludes esile õiged annid. 

Aasta lõppes grillipeoga kiriku hoovis, kus kõnelejaks oli Tarvo Terras ja 
selgemini eristuvaks sõnumiks: usu eelkõige Jumalat ja hoia oma silmad Temal, 
siis kõik asjad lahenevad. Lühidalt oli ta lugu, et 3. last oodates soovitati neil 
teha abort, sest laps olevat tugevalt alaarenenud. Jumal aga ütles selgelt, et see 
on laps, keda Tema tahab. Nii astuti sõtta arstidega ja lõpuks loobuti arstide 
kontrollkäikudest hoopis. Laps sündis vaid silmakahjustusega, kuid ptraeguseks 
on ka see kõrvaldatud. Meie Jumal on suur! 

TEENIME KOHVIKUTEGA EEÜÜ-le RAHA 
Kevadpoolaastal korraldasime EEÜÜ-ga EMK Tallinna koguduses kolm kohvikut, kus kaasa lõid oma 
annete ja oskustega erinevad inimesed. Kohviku rahad läksid tööks Pärnus ning Tšehhi ja Poola IFES 
koolitusele sõiduks ning üürikulude katteks. Aitäh kõigile, kes kaasa aitasid!  
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Liisi Talv kirjutab Tallinna õhtutest:  
 

Tallinna EEÜÜ õhtutest meeldivad mulle kõige 
enam noorteteenistused. Seal on sügav sõnum ja 
südantsoojendav ülistus. Sel kevadel külastas meid 
pastor Erki Tamm Tallinna Kalju baptisti 
kogudusest. Õhtu teemaks oli kogudus, koguduse 
kasv ja koguduseliikmete omavaheline läbisaamine. 
Erki jagas oma karjasekogemusi, viidates sellele, et 
kõige olulisem on inimesi hoolides suunata neid 

enam ühte kasvama Kristuse ja Tema kogudusega. Kuna paljud koguduseliikmed pärinevad väga 
katkistest peredest ja on läbi tulnud laastavatest olukordadest ja suhetest, on vaja neid Jumala abiga 
välja tuua erinevatest hingehaavadest ja ennasthävitavatest käitumismustritest. Selles osas on suureks 
abiks olnud `Tähista tervenemist` programm, mis on Kaljus toimunud juba mitmel järjestikusel aastal 
ning originaalis kasvanud välja just EEÜÜ-st.  
Siinkohal meenub, et meil käis sel poolaastal EEÜÜ-s külas ka Timo Lige, kes ütles ühe väga 
meeldejääva mõtte. Ta olevat ühel pühapäeva hommikul istunud 
Oleviste kirikus ja mõelnud, et huvitav, kuidas Jumal on 
sättinud, et niivõrd erinevad ja omamoodi inimesed 
moodustavad niivõrd hästi toimiva ja armastava terviku. Pärast 
seda EEÜÜ õhtut olen ma tihti mõelnud, et kuivõrd isesugused 
me kõik oleme oma heade ja halbade iseloomujoontega ja 
kuivõrd palju on meil veel õppida, kuidas olla üksteisele toeks, 
suunajaks ja Jeesuse armastuse väljendajaks. 

 

SAAME TUTTAVAKS – Helga Kuusler  
Helga tuli esmakordselt EEÜÜ-sse valentinipäeval, ta on Merlin Raevu sõbranna ja 
südikas toimetaja. Ise tutvustab ta end järgnevalt... 
Minu nimi on Helga ja ma olen 24 aastat vana. Õpin hetkel Tallinna Ülikoolis 
magistriõppes keeletoimetamist ning bakalaureusekraadi omandasin eesti filoloogia 
erialal. Läbisin 2014. aastal Oleviste kirikus noorte Alfa kursuse ja käin ka Oleviste 
noortekatel. Olen pärit mittekristlikust perekonnast. 
EEÜÜ-st rääkis mulle minu sõbranna Merlin, öeldes, et see on lahe koht, kus on 
toredad inimesed. EEÜÜ juures meeldib mulle see, et kõik inimesed on väga 

sõbralikud, mis siis, et nad ei ole mind väga kaua tundnud. 
Ma soovin, et meil kõigil oleks võimalik Jumala jaoks rohkem aega leida. Nii suvel kui ka sügisel, kui 
ülikoolis või tööl kiireks läheb ja kogu vaba aeg kuskile musta auku tundub kaduvat. 

PROJEKT: LEIB LAUALE  
Kevadpoolaastal korraldasime EEÜÜ-ga Tallinna Ülikoolis kuu igal esimesel, kolmandal ja kui on, siis 
ka viiendal teisipäeval, kell 11.00-13.00 leiva- ja saiatoodete jagamise Karu 17 ühiselamu fuajees. Oleme 
saanud saia jagades tudengitele rääkida Jumalast ja kutsuda neid oma üritustele. Otsime vabatahtlikke ka 
vilistlaste hulgast, kes oleksid järgmisel õppeaastal valmis aktsioonist osa võtma, sest 3-4 inimesega on 
võimalik reaalselt läbi viia hingehoidvaid vestlusi ja jõuda inimesteni. 1-2 inimesega on põhitööks 
jagamine.  
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SPORT SPORT SPORT – Merlin Raev 
Selle aasta jooksul on meil EEÜÜ raames olnud võimalus kohtuda igal esmaspäeval Tondi Põhikoolis, et 
koos võrkpalli mängides vahvalt aega veeta. Lisaks meie oma EEÜÜ-katele käivad mängimas ka meie 
sõbrad ja sõprade sõbrad. Nii on sattunud meie trennides käima ka näiteks üks sama maja töötaja, kus 
mängime. Selle perioodi vältel, mil me oleme seal mängimas käinud, oleme näinud suurt arengut 
võrkpalli mängus: võib öelda, et järjepidev harjutamine viib sihile.  
Usun, et meid kõiki ühendava hobi – võrkpalli kaudu, on meil kristlastena võimalus välja näidata Jumala 
armastust, sest „Meie oleme ju Kristuse hea lõhn Jumalale nii nende seas, kes päästetakse, kui ka nende 
seas, kes hukkuvad.“(2Kr 2:15). Peale igat trenni oleme ka palves tänanud Jumalat selle võimaluse eest 
seal mängida. Sealne juhtkond on olnud meie suhtes väga lahke ja vastutulelik. Loodame, et koostöö 
jätkub ka sügisel ja oleme alati avatud ka uutele inimestele, kes vähegi soovivad meiega liituda 

 
Karl Martin räägib:“Oli 29. veebruar aastal 2016 ja oli liigaasta, esmaspäevane 
päev. Läksin õhtul kell 7 mängima evangeelsete üliõpilastega võrkpalli ja õnnetuseks 
hüppasin kaasmängija jala peale ning väänasin oma parema jala välja hüppeliigese 
kohalt ning mängisin küll lõpuni, kuid lõpupoole oli raske isegi jala peale toetuda, 
mistõttu hüppasin ühe jala peal. Peale trenni palvetati ja paluti mulle kiiret 
tervenemist ning kuna see jalg tegi mulle valu, siis saatsin ka palvesoovi oma 
headele sõpradele, et nad selle eest palvetaks. Minu imestuseks kulus jala 
tervemiseks kõigest paar päeva, kui tavaliselt on sellised asjad mitu nädalat valusad. 

Ma tundsin seda paranemise kiirust ise, kus iga tunniga oli jala seisund palju parem ja parem. Tõesti 
Jumala vägi ja arm on mõõtmatud, sellist tervenemist pole ma veel kogenud, mis mul meeles oleks. Tänu 
olgu Jumalale ja kogu au olgu Temaga igavesti. “                                                                                                                           

Palvehommikud TLÜ 

Oleme Jumalale tänulikud võimaluse eest käia koos Tallinna Ülikooli Mare maja aatriumis, lugeda Piiblit 
ja palvetada. Hetkel on meid väike hulgake, kuid Jumal on seesama ja Tema Sõna on jääv. Lihtsalt 
imeline on süüvida Jumala Sõnasse, näha kirjakohti erinevatest vaatenurkadest, lasta Jumalal end 
kõnetada ja jagada oma elu usukaaslastega. Palve kannab! Oleme palvetanud ülikooli, oma lähedaste, 
eeüü-kate, kõigi inimeste ja nende asjade pärast, kes/mis südamesse tulevad. Julgustan Teidki võtma aega 
palveks ja Sõna uurimiseks üksi ning koos kaaslastega, sest Jumal on seal, kus kaks või kolm on koos 
Tema nimel!             Kristina Lepik 

 
Skype palvused Alates märtsist alustasime taas skype palvustega, mis toimusid esmaspäeva 
õhtuti kell 22.00. Õhtused palveosadused on olnud õnnistuseks nii mõnelegi, kes parasjagu Eestis ei viibi. 
Saame jagada oma nädalasündmusi, tuua välja valupunktid, kanda need ühiselt Jumala ette ning uurida 
koos Piiblit. Kuigi palvus toimub hilisõhtul, oleme saanud peale palvetamist alati värskendatud ja 
õnnistatud.             Kristina Lepik 
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PÄRNU EEÜÜ 
 
Kord kuus käisime Pärnu EEÜÜga sportimas. Märtsis mängisime piljardit, aprillis tegime 13-kilomeetrise 
jalutuskäigu ümber Pärnu jõe ja mais käisime võrkpalli mängimas. Nii piljardis kui võrkpallis valdas 
osalejaid tugev võitlushimu. Hoolimata sellest jäime ikkagi sõpradeks ja nautisime mänge täiega. 
Jalutuskäik ümber Pärnu jõe oli rahulik ja saime koos palvetada ning jagada oma elu. Ilm oli soe ja 
kevadine.  

Märtsi lõpus  toimus meil 
noorteteenistus teemal „Taevas ja 
põrgu“, kõnelejaks Allan Kroll. Huvilisi 
oli kokku umbes 40.  Üks huvitav mõte, 
mis jäi meelde, oli kirjakoha kohta 
Piiblis, kus öeldakse, et viimsel päevil 
äratatakse nende ihud, kes surnud, üles. 

Miks peaks see vana ihu, mis pealegi kõdunenud, jälle üles äratatama? Ilmselt uue taeva ja maa loomisel 
me hakkame elama oma ihudes, mitte ei ole vaimsed olendid.  Noorteteenistus oli hariv ja ülesehitav ning 
juttu jätkus snäkilauagi taga.  

Märtsis alustasime 10 käsu seeriaga. Ettekanded põhinesid enamasti raamatul „10 käsku 21. sajandil“, 
J.John. Raamat kirjeldab 10 käsku tänapäeva kontekstis, näitab 
nende käskude jätkuvat vajadust meie nii mitmekesises ja 
paljude võimalustega maailmas. Jagasime käsud 
erinevate inimeste vahel ära ja seetõttu oli iga õhtu oma nägu 
ning värvi. Saime näha huvitavaid esitlusi, arutada, 
vaadata videoklippe, joonistada ning meisterdada. 
Esimese õhtu tegime TÜ Pärnu Kolledžis. Saime ruumi ning 
osadus oli väga armas. Teemaks oli 10. käsk: „Sa ei tohi 
himustada oma ligimese koda ega midagi, mis tal on.“ Alustasime proxe stationitega – huvitav võimalus 
evangeeliumi jagamiseks, mida õppisin ühelt EEÜÜ koolituselt. Kolm plakatit erinevas seinas, teemaks 
oli himustamine, inimesed saavad kaasa mõelda ja valida erinevate variantide vahel, lõpuks oli kirjakoht 
Taaveti kohta, kes himustas oma alluva naist. Seejärel rääkisime Eglega himustamise olemusest, tegime 
osalejatele erinevaid ülesandeid ja juhtumite lahendamisi. Õhtu oli sisutihe ja huvitav. Kõige toredam oli 
see, et saime kontakti ka kohaliku üliõpilasesindusega, kes olid väga huvitatud meie üritutest. Võite 
palvetada, et me saaksime luua hea koostöövõrgustiku ja jõuda seeläbi ka rohkemate tudengiteni.  

Mind isiklikult puudutas 4. käsk, mis ütleb, et me peame pühitsema hingamispäeva. Nii kerge on sattuda 
rattasse ja teha-teha ja teha. Kuid Jumal on loonud hingamispäeva meie jaoks. Ta teadis, et me 
vajame puhkust ja kosutust. Meie lähedased vajavad aega meiega. Korraks 
seisma jäämine annab võimaluse hinnata oma hetkeolukorda, 
võtta aega Jumala jaoks ja seada oma elu Tema tahtest lähtuvalt, 
mitte vastupidi. John ütles hästi: “Just siis, kui sul pole aega 
lõõgastuda, on õige aeg lõõgastuda!“  

Kristina Lepik 
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EEÜÜ PÄRNU liikmed kirjutavad...  

Johanna-Margret sarja kohta: „Pärnu EEÜÜs oli meil 10-käsu 
seeria tänapäevases kontekstis. 10-käsu seeria meeldis mulle 
väga ja usun, et see oli õpetlik meile kõigile.“ 

Mihkel: „Minu õhtu koosnes ainult ettekande koostamisest. 
Mäletan seda hetke väga selgesti, kui minu käest küsiti, kas ma 

tahaksin ja sooviksin teha ettekannet ühest käsust. Olime parasjagu 
Pärnu EEÜÜ-ga ühel looduskaunil rajal. Mul oli valik – kas 
väljakutsest keelduda või see vastu võtta. Võtsin selle vastu, teades, et 
ma saan sellega hakkama. Ettekande käsuks osutus 8. Käsk – "Sa ei tohi 
varastada.“ Karm, kas pole? Mul oli aega ettekannet valmistada umbes 
3 nädalat. Reaalseks ettevalmistuseks kulus 2h, aga vaimu 
valmistamiseks kulus umbes 4 päeva. Ettekandes panin rõhku 
powerpointi kasutamisele, kuna mida põnevamad efektid ja asjad, seda 
huvitavam see kuulajale on. Peale ettekannet haaras mind kohutav rahu ja kaifi tunne. Just selline tunne, 
et oh, nüüd on midagi tehtud. Lõpetuseks julgustan teidki väljakutseid vastu võtma, sest kui te need 
Jumala abiga ületate, olete te millegi suuremaga hakkama saanud.“ 

EEÜÜ KESKKOOLITÖÖ 

Õpin Tallinna Inglise Kolledži 8. klassis. 2015. aasta novembris alusatsin oma koolis piibligrupiga. Sütitava 
sädeme sain Stockholmis toimunud IFES keskkoolitöö koolituselt, mis 

toimus IFES Euroopa keskkoolitöö juhi Kjetil Spilde 
eestvedamisel. Suurimaks väljakutseks grupi alustmisel oli 
tõik, et Eesti on sekulaarne maa, kus kristlaste osakaal ei 
oma märkimisväärset tähtsust. Statistikaameti 
alusel on ainult 1/5 meie 1.3 miljonilisest elanikkonnast 
kristlased ja neistki kahjuks paljud vaid nimekristlased. 
Paljud kristlased panevad oma lapsed kristlikesse 
koolidesse, jättes riiklikud koolid pea ainult mittekristlaste 

pärusmaaks. Mina õpin riiklikus koolis, siin on küll veidi kristlasi, aga enamus 
on neist liiga häbelikud või kardavad oma maine pärast ega julge usku tunnistada. Ma viin igal nädalal korra kooli 
raamatukogus piibligruppi läbi. See on hea asukoht, sest oleme kõigile nähtaval ja keda asi huvitama hakkab, 
saavad ühineda. Esialgu alustasin oma klassikaaslastega ning hetkel oleme 3-liikmelisest grupist kasvanud 8-
liikmeliseks, minu visioon on kaasata kogu kool. Jumal on pannud mu südamesse eriliselt mõned õpilased, kellede 
eest pidevalt palvetan, kuid uksed on kõikidele avatud. Tavaliselt me teeme katseid, seostame need piiblilooga, 
loeme Piiblit, arutame, jagame kogemusi ja palvetame. Aasta lõpul jagasime koolikaaslastele kirjakohtadega 

komme. Minu elus on tänu sellele palvegrupile toimumas radikaalsed muutused, olen saanud 
julgustatud ning kasvanud tarkuses ja Vaimus. Arvan, et teen väärtuslikku tööd, külvates 
kaasõpilaste südametesse ususeemneid, mis seal idanemist ja kasvu hakkavad ootama. Kui 
soovid ka enda kooli palvegruppi luua või tahad lähemalt teada, millega tegeleme, siis meil on 
ka facebook messengeris “palvegrupp”, millega saad ühineda. 

Matri Joosua (alandlik teener Kristuses) 
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TARTU  
Tartu kevadpoolaaasta on olnud mitmekesine, analüüsisime 
filmide põhjal Uue Testamendi sündmusi, korraldasime 
aruteluõhtuid, millest informatsioonirikkaim oli erinevatest 

armulauapraktikatest, kus 
osalesid isa Miguel, Joona 
Toivanen ja Leho Paldre. 
Lisaks mängisime lauamänge, Robert Bunder organiseeris meile 
ägeda ekskursiooni Toomemäel, käisime palvejalutuskäigul ning 
pidasime sõbrapäeva. Kui eelmisel poolaastal katsetasime igakuiselt 
eriilmeliste noorteteenistustega, siis sel poolaastal olid koostöös 
EELK Maarja kogudusega kord kuus Tooma missad. 

 

Siiri Talv kirjutab: Tooma missa on õhtune omapärane pere- ja noorteteenistus koos 
armulauaga, mis on avatud nii kristlastele kui ka mittekristlastele. Jumalateenisust iseloomustab rohke 
ülistusmuusika ning mitmekesine palveosa. Osalejatel on võimalik lihtsalt kohapeal mõtiskleda, kuulata 
muusikat ja otsida vaikselt palves Jumala juhtimist, kuid saab ka osaleda isiklikul eestpalvel (õliga 
võidmisel) või kirjutada oma palvesoovid altaril olevatesse korvikestesse, mis teenistusel ühiselt Jumala 
ette kantakse. 

Otsustasime Tartu EEÜÜ-s koostöös Tartu Maarja Kogudusega korraldada kord kuus Tooma missasid. 
Need missad on suunatud nii EEÜÜ-s käivatele inimestele, kui ka kõikidele teistele huvilistele. Mulle 
endale meeldib nende missade juures väga, et need on oikumeenilsed ja avatud kõikide konfessioonide 
lastele, noortele ja vanematele inimestele. Tooma missa on suurepärane võimalus EEÜÜ-katele teenida 
kaasa eestpalve, muusika, kunsti või muu vajaliku oskusega.  

Selle aasta Tooma missadel olen ma õppinud just eelkõige Jumala usaldamist. Kuna ma ei ole 
professionaalne muusik, siis oli minu jaoks väljakutse vahel (klaverimängija puudumisel) ise laule saata. 
Olen õppinud, et eelkõige on ülistuse ning ka iga teise teenimisvaldkonna juures oluline meie 
südamehoiak. Ülistus ei ole lihtsalt laulmine ega pillimängimisoskus ja selleks, et ülistada Jumalat ei pea 
me olema professionaalsed muusikud. Jumal andis alati mulle abiks ka teisi toredaid inimesi. Siinkohal 
tänusõnad Elerile, Indrekule, Merlele ja Hiiele, Maile ja Gerlyle.  

Hea on tõdeda, et kuigi keegi meist ei ole sündinud täiuslikuks jutlustajaks, eestpalvetajaks, 
ülistusmuusikuks ega hingehoidjaks, on meil täiuslik Jumal, kes saab meid kasutada, kui oleme avatud 
Jumala kutsele ning usaldame end Ta kätesse.  
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Keskkoolitöö koolitus – Praha 
11.04-14.04 seadsid põhikooli gruppide algatajad Matri Joosua ja 
Karl Saamuel Norra sõbra IFES Euroopa keskkoolitöö juhi Kjetil 
Spilde (juuresoleval pildil) kaasabil sammud Tšehhi, Prahasse, et 
osaleda üle-euroopalisel keskkoolitöö tegijate koolitusel ja teha ka 
ettekanne enda tööst. Koolitusel õpiti, kuidas keskkoolinoori 
efektiivsemalt haarata, mil viisil korraldada missioninädalaid ja 

saadi palju uusi ideid erinevatelt tegijatelt. EEÜÜ jaoks parimaks 
tulemiks oli tihedate koostöösidemete sõlmimine nii Norra kui ka 
Šveitsi keskkooli teenimisharuga. Norrast tuleb Tallinna Inglise 
Kolledžisse esimene grupp abilisi 2016. a oktoobris, kes aitavad 
poistel ka misjoninädala korraldada. Šveits on otsustanud toetada 
nädala organiseerimist rahaliselt ja samuti 
läheb esimeste kulutuste kirja Piiblite 

ostmine TIK-is toimuvale palvegrupile, mis on hetkeks kasvanud juba 
7liikmeliseks ja kohtub pikkade söögivahetundide ajal raamatukogus. Matri ja 
Karl kuulutavad evangeeliumi katsetele põhinedes. See meetod tundub põhikooli vanema astme poistele 
väga sobivat.            Egle Hollman 

Uue IFES personali koolitus Poolas - Veronika Lepik 
Käisin aprilli keskel Poolas Krakowi lähedal Young Staff Networki 
koolitusel. Osalejaid, kes olid Euroopa eri riikidest, jaotusid kaheks: 
vanemaks grupiks, kes korraldab iga kolme aasta tagant Formacioni 
ning meie uueks grupiks, kellest saavad grupijuhid selle suve 
Formacionil. Peamisteks teemadeks olid puhkamine, oma tugevuste 
ja vaimuandide rakendamine ning induktiivse piibliõppe 
rakendamine. Koolituse ajakava oli mitmekesine sisaldades 
seminare, eesmärkide püstitamist, ülistust, osadust ning vaikset aega 
iseenda ja Jumalaga. Lisaks plaanitud tegevustele jäi aega ka ümbritsevat asulat ja loodust avastada ning 
nautida. Rõõmus osadus eri riikide kristlastega oli imeline ning julgustav ja ülesehitav. Seal oldud aeg oli 
mulle õnnistuseks ja julgustuseks mitmes valdkonnas. Järgmiseks antud koolituse osaks ongi Formacion, 
kus saan oma saadud teadmisi	  ja	  oskusi	  rakendada.                                                                                                                    

Peasekretäride aastakoosolek Bischofsheimis 
9.05-13.05.2016 toimus järjekordne IFES Euroopa 
peasekretäride aastakoosolek Bischofsheimis. Ametisse 
õnnistati 10 uut peasekretäri. Omavahel sai jagada rõõme ja 
muresid, saada nõu ja julgustust. Kummaline, et hoolimata 
erinevatest kultuuritaustadest ja finantsilistest olukordadest 
oleme võitlemas oma tööalaselt ja eraeludes sarnaste 
probleemidega. EEÜÜ jaoks oli sellel kogunemisel mitmeid 

rõõmsaid uudiseid, nimelt oli Šveitsi organisatsioon pannud kokku korjanduse meie keskkoolitöö 
toetuseks ja Norrast grupp on tulemas oktoobris Tallinna Inglise Kolledžisse, et organiseerida koostöös 
meie keskkooli grupiga mission week.  



Vanake 2016 suvi 

	   9	  

EEÜÜ SUVELAAGER 2016  
EEÜÜ suvelaager toimus 23.06-26.06 Elvas. Laagri pealkiri oli: 
Armasta oma ligimest nagu iseennast. EEÜÜ Tartu grupi jõulupeol 
kutsus meid enda juurde Lea Kübar ja tõesti paremat laagripaika on 
raske ette kujutada. Hoovi kõrval voolas karge Elva jõgi, kus 
vabadel hetkedel supitasime Mirjami toodud inventariga ja jooksime 
saunast ujuma. Hoovis oli telk, kus toimusid hommikused loengud 

ja mis pakkus päikese eest varju, saunakese ees aga imearmas söögi- ja lõkkeplats, kuhu kogunesime 
magusalt juttu puhuma. Tubadesse ja sauna mahtus magama 20, kuna aga laagerdajaid oli kokku 40, pani 
oma õla alla Peeter Tamm ja Elva babtisti kogudus, sinna majutasime 10 inimest ja sealsetes hubastes 
ruumides toimusid ka õhtused loengud. Väga rikastavad olid ka väikegrupi- ning isiklikud ajad, mil sai 
Jumala Sõnasse süvitsi minna ja koos kasvada. Sportlikest tegevustest toimus veel kanuutamine, Airsoft 
ning öine orienteerumine metsas. Vabadel hetkedel kogunes rahvas võrguplatsil. 

Seekordne laager tõestas, et ühisel jõul ja nõul suudame kõike. 
KÕIK panustasid eri viisidel, et iga asi õnnestuks, polnud 
kedagi, kes lihtsalt laagerdanud oleks ja poleks ligimest 
märganud. Inimesed tulid laagrisse ja tõid otsekui andamid oma 
talendid, supide ja muu näol, et ühine rõõmupidu võiks olla 
täiuslik. Isegi inimesed, kes laagris ei olnud, panustasid – nagu 
Koit, kes tõi meile ämbritäie metsmaasikaid ja kõik armsad 
vilistlased ja tudengid, kes toetasid laagrit nii palvetega kui ka 

finantsiliselt. Kasvasime üheskoos sõpruses ja 
Jumala poole. Mina sain palju uusi sõpru ja 

kogeda armastust paljude 
eri inimeste 

kaudu. 
Arvan, et 

laagri 
pealkiri 

ARMASTA OMA LIGIMEST NAGU ISEENNAST oli just see, 
mida kõik tegid ja selles tuli Jumala armastus ilmsiks ja meie 
keskele. Selliste laagrite puhul tahaks, et need kestaks 

igavesti, aga see annabki meile eelmaitse 
taevast, kus kunagi saame kõik koos olla 
ja see laager ei lõpe IIALGI.  

Egle Hollman 
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Kas sul on juba parem?   
Carmen Karabenik 

Sel sügisel saab kolm aastat mu isa surmast. Tol nädalal mõned päevad pärast surma ja paar päeva enne 
matust püüdis üks armas kolleeg midagi minu heaks teha, nimelt võttis kätte ja kutsus mind kohvikusse 
kooki sööma. Istusime Werneris ja rääkisime – tööasjadest. Ja matuseasjadest. Ja lähedastest inimestest – 
sain muuhulgas üsna detailselt (ja pisaraterohkelt) teada, millal, kui vanalt ja mis asjaoludel tema 
mõlemad vanaemad siit ilmast lahkusid ja kui lähedased nad talle olid.  

Kohvikust ära minema hakates küsis ta lõpuks lootusrikkalt: „Kas sul sai nüüd juba parem?“ 

Ma ei mäleta täpselt, mida ma vastasin, aga küllap midagi kena ja viisakat. Aga ma tundsin ennast üsna 
ebamugavalt. Kas mul tegelikult sai parem? Ilmselt mitte ülearu, kasvõi juba sellepärast, et oli justkui 
natuke liiga vara veel sellise küsimuse jaoks... 

Üks mu sõber küsib minult mõnikord umbes samamoodi: „Did I fix you already?“ Sain ma nüüd su korda 
putitatud, et elu saaks samas rütmis segamatult edasi minna. Õnneks ma tema puhul tean, et (enamasti) 
küsib ta seda naljaga pooleks ja meie suhtlemises on jätkuvalt (enamasti) see vabadus taas katki minna, 
kui vaja. Ja taas abi küsida. Ja taas abi saada. 

On vist üsna inimlik soovida, et just minu väikene panus teeks selle katkise maailma natukene vähem 
katkisemaks. Ja mõnikord, Jumala armu läbi, natukene teebki. Kuid sellel väga pingutatud tahtmisel on 
oht muutuda ka millekski selliseks, mille eest Jesaja hoiatab: ...kui sa näed alastiolijat ja riietad teda ega 
hoidu oma ligimesest? (Js 58:7b) Ligimesest hoidumiseks on palju mooduseid. Isegi väliselt tema 
vajadusi täites on täiesti võimalik seda teha. 	  

Möödunud sügisel kord koguduses koos palvetades mainiti palvesoovina, et palvetame L. eest, kes leinab, 
tal suri ootamatult vend ära. Enne kui keegi teine midagi ütelda jõudis, teatas üks armas õde rõõmsalt: 
„Kõik tuleb kasuks neile, kes Jumalat armastavad.“ Ma arvan, et ma ei olnud ainus, kes seda kuuldes 
võpatas. Põhimõtteliselt ei ütelnud ta ju midagi valesti, tsiteeris Jumala enda sõna (Rm 8:28). Ometi oli 
vist hea, et L. ise seda kuulmas polnud. Ma kardan, et tal ei oleks sellest kuidagi parem saanud ja see 
jumalik kasukspööramise töö oleks sellega ka ühe kaika kodarasse saanud. 	  

Ja me ise tuletasime sealsamas endale meelde, et Piiblis on ka veel näiteks sellised kirjakohad nagu Mt 
5:4 Õndsad on kurvad, sest neid lohutatakse. Ja Rm 12:15 Rõõmustage rõõmsatega, nutke nutjatega! Ja 
et Püha Vaim on Lohutaja Püha Vaim (Jh 14:26). 	  

Leina, milles me lohutust vajame, on erinevat. Sel kevadel on mul tulnud tegeleda ühele pikaajalisele 
sõprussuhtele joone alla tõmbamisega. Sellega seotud pettumisi ja meeleheidet ühes armsas palvegrupis 
välja valades oleks äärepealt tühi teetass kõige suuremaks kannatajaks osutunud – tajutud ebaõiglust ja 
pettumusi oli nii vihastamapanevalt palju ja vihastudes ei tehta just kõige arukamaid otsuseid, kasvõi 
näiteks selles osas, kuidas teetasse kohelda...  Ometi oli kuidagi hea, kui see kõik just selliselt välja 
öeldud sai (hea on muidugi ka see, et sellest tassist on siiski kõigest hoolimata edaspidigi võimalik teed 
juua). 	  

Järgmisel päeval laenas teetassi omanik mulle ühe Gary Chapmani (Armastuse viie keele raamatu autor) 
raamatu pealkirjaga Anger: Taming a Powerful Emotion (Viha: ühe võimsa emotsiooni taltsutamine). Tal 
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juhuslikult olevat kapiuks lahti läinud ja just see raamat välja kukkunud ja siis ta mõtles, et sellest võiks 
mulle abi olla ☺	  

Selles raamatus õpetatakse nii enda viha taltsutama ning seda ennast ja teisi kahjustamata väljendama kui 
ka seda, kuidas ise vihase inimesega suhelda. Viimase puhul oli ära toodud (vist) viiepunktiline skeem, 
millest esimesed kolm olid 1. Listen to the story 2. Listen to the story 3. Listen to his/her story (1. Kuula 
ta ära 2. Kuula ta ära 3. Kuula ta lugu ära). Neljandaks soovitati küsida veel täpsustavaid küsimusi ja alles 
kõige viimaks ehk ütelda, kuidas sinu oma mätta otsast see lugu paista võiks. (NB! Ärge saage minust 
valesti aru. Ei raamatu autor ega ka ma ise soovi sellega õigustada ei füüsilist ega verbaalset vägivalda 
vihastumisel ega soovita seda mõistvalt vaikides välja kannatada ja veel lisagi küsida). 	  

Ilma eelnevalt raamatutarkust omandamatagi olid mu armsad palvekaaslased mu kallal just toda 
ülalmainit skeemi rakendanud. Palvetati mu tervenemise pärast (ja tänu Jumalale, tervenemas ma olen), 
kuid samas anti mulle vabadust mitte kohe paugupealt täielikult terveks saada, vaid omas tempos koos 
Jumalaga seda protsessi läbida. 	  

Ühel Aldersgate’i uuendusliikumise palvesemiril sattusin rääkima ühe inimesega tema elu 
keerdkäikudest. Sõltuvused, vägivald, sassis suhted, majanduslikud raskused... kogu selles pildis oli tal 
siiski ka kindel koht armastavale Jumalale. Mul oli kiusatus kergesõnaliselt kaasa kiita: jah, muidugi, 
Jumal aitab, Temal on sinu jaoks lahendused, Tema toob sind nendest olukordadest välja. Ütelda see õige 
sõnum välja ja naeratades minema joosta, enne kui nende asjade raskus kuidagi minu oma elu puudutada 
võib ja ma olen sunnitud oma täielikku abitust selliste olukordade ees kogema. 	  

Aga ma tundsin, et mul ei ole õigust selles olukorras lihtsalt niisama positiivseid sõnu loopida.Tänu 
Jumalale, lõpuks me hoopis palvetasime koos. Ning nõnda, Jumala ees üheskoos palves olles on küll 
võimalik neidsamu sõnu hädasoleva inimese üle kuulutada. Teha seda armastuses ja üheskoos kogedes, et 
selliselt Püha Vaimu ligiolus on neil sõnadel ka reaalne kaal ja vägi. Nad ei ole enam vahendid meie 
enese kaitsmiseks teiste inimeste kurbuse ja hädade eest, vaid Jumala tervendava väe ja armu vahendajad.  

TEATED 

EVANGELISIMI KONVERENTS TUDENGITELE  

13.04-18.04.2017 Saksamaal, Aschaffenburgis – imeline võimalus tunda end osana Euroopast, kokku 
tuleb 2000 tudengit üle Euroopa. Konverentsil on väga head kõnelejad ja erinevad töögrupid, milles 
osaleda. Selle aasta uueks nähtuseks on nn PASSION grupid – need on meie hobid, millega igapäevaselt 
tegeleme. Gruppides õpitakse, kuidas läbi oma hobi sõpradele tunnistuseks olla. Registreerumine algab 
septembris ja osavõtumaks on kuni jaanuarini 150€, mis sisaldab söögi, elamise ja programmikulud. 
Kõigil, kes plaanivad osaleda, palun teatada mulle sellest hiljemalt augusti alguseks 
egle.hollman@mail.ee. RANGELT SOOVITATAV KÕIGILE! 

VILISTLASPÄEV 17.09 Palun kõigil huvilistel see päev juba eelnevalt broneerida. Sel 
korral on plaanis korraldada kõikidele vilistlastele ühine tegevusterohke päev Tallinnas. Pakume üle pika 
aja ka taas lastehoidu, häid loenguid ja põnevaid tegevusi. Jälgige eeyy listiinfot ja meie kodulehte 
eeyy.ee 
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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 
 
 


