
Tundub, et me alati ootame midagi. Ootame sünnipäeva, ootame sõpru külla, ootame õhtusööki; 
ootame, et elu järgmised etapid kohale jõuaksid. Või ootame, et see tööpäev saaks lõpuks läbi; ootame, 
et tuleks õhtu ja saaksime puhata. Ootame, et Jumal annaks mingi lootusekiire, et oma elul oleks mõte 
ja suund.

Tema, kellel on elus asjad hästi, ootab hoopis teisi asju kui tema, kes ei tea, kas on turvaline koju minna 
või kust järgmise sooja toidukorra võiks endale soetada. Võib-olla enamik selle infokirja lugejatest on 
elus sellises positsioonis, et on pigem võimalus aidata teisi kui loota, et keegi märkaks ja toetaks. 
Kristlastena see on meie osa, teha silmad lahti ja vaadata, kus me abiks olla saaksime. Ja kui on elus 
aeg vastu võtta Jumala abi kellegi kaudu, siis loodan, et saame näha ja märgata ka seda. Ja loodan, et 
me oskaks ka seda abi vastu võtta.

Praegusel ajal pole raske leida võimalusi teistele rõõmu valmistada. Üks koob sõduritele villaseid sokke, 
teine annetab raha heategevusorganisatsiooni kaudu, kolmas veab eest projekte toidupakkide 
kogumiseks ja kohale viimiseks. Neljas annetab raha oma koguduse kaudu, viies annab tööpanuse 
vähekindlustatud Eesti inimestele praktilise abi andmiseks. Kuues annab oma ajast ja oskustest 
panuse, et keegi teine saaks kunagi evangeeliumit kuulda. Ja nagu oodata on, on veel üks, kes annetab 
ka selle meie armsa EEÜÜ jaoks raha, et meie tegevus võiks ka järgmisel aastal jätkuda. Võimalusi on 
nii palju, et ükski inimene ei jää ilma võimaluseta midagi head teha.

Mina vaatan alati huviga seda, kuidas Jumal 
suunab meid neid vahendeid kasutama, 
mida tegelikult Ta on ise meile andnud. 
Kõik need oskused, annid, vahendid, 
mündid ja sedelid, kõik see aeg ja kõik 
jõuvarud, kõik need on algselt Jumala omad. 
Ta on andnud need meile, 
et me neid kasutaks hästi.

Kõigel on oma aeg ja ma loodan, et igaühele 
on sel aastal jõulude ajal varutud häid ja 
ilusaid hetki koos Jeesusega. Me ootame 
Jeesust, kes lunastab meid endale, ja selle 
ootusega me ei pea pettuma.

Edasi selles infokirjas on veel tervitused 
Tartu ja Tallinna gruppidelt, ja tutvume 
veel ühe uue juhatuse liikmega.

Ole väga õnnistatud ja hoitud!    Kirsi
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Ootusest



Elsa, Tartu:

Sügissemester hakkab varsti läbi saama ja jõulud tulevad. Tartu EEÜÜ-s on sügise lõpp 
läinud mõnusalt. Õhtutel oleme läinud süvitsi näiteks palve ja ülistuse ning Jumala tahte 
teemades. Novembris saime ka moodustatud väikse tiimi, ja tiimiliikmed on väga tublid 
ning aktiivsed olnud.

Möödunud nädalal oli Tartu EEÜÜ jõulupidu. Üht osalejat tsiteerides: "Jõulupidu tulgu nii 
taevas kui ka maa peal". Tõesti, jõulud on üks suur põhjus tähistamiseks ja peoks. Jumal 
tuli maailma, elas meie keskel, et me saaksime ka ühel päeval olla kõige suuremal peol 
taevas. Evangelist Johannes ütleb: "Ja valgus paistab pimeduses, ja pimedus ei ole seda 
omaks võtnud. — Ja Sõna sai lihaks ja elas meie keskel, ja me nägime Tema kirkust nagu 
Isast Ainusündinu kirkust, täis armu ja tõde." (Jh 1:5 ja 14)

 Me oleme siiski veel teel taevasele peole ja teel on abiks kaaslased. Meenub üks tsitaat 
(mille autor ei tule meelde): "God's people should be the party people". Jumala rahval, 
kristlastel, on tohutult suur põhjus tänada ja tähistada: Jumal armastab meid ja on 
saatnud meile valguse ja pääste, Jeesuse. Lisaks sellele võime koos tähistada ka jõule, seda 
kui keegi kristlaseks saab ja veel loendamatut hulka erinevaid asju, mis meie eludes 
toimuvad. 

Ma palvetan ja kutsun ka teid palvetama, et EEÜÜ võiks olla tudengite jaoks üks koht, kus 
koos tähistada ja kasvada, aga samas ka muresid jagada. Vaadates osalejate käest saadud 
tagasisidet, tunnen ma, et midagi sellest palvest on juba osaliselt tõeks saanud. Mainiti 
näiteks järgmisi märksõnu: "sõbralik õhkkond", "huvitavad kõnelejad", "Pastoraadi hoone 
on hubane" ja "kasvatab vaimulikult ja hoiab vaimulikku rutiini".

Kuidas on Tartus ja Tallinnas läinud?



Kristo, Tallinn:

Tänu Jumalale on TalTech`is palvekate korraldamine jätkuvalt õnnistatult läinud. 
Semestri lõpu lähenedes uurisin aga osalejate käest, miks nad võtavad aega 
palvekatele tulemiseks ja mida on EEÜÜ palvekatel käimine neile andnud.

Taavi: Palvekad annavad mulle hea võimaluse kogeda 
koos Jumala osadust, saada vaimulikult targemaks 

ja need tekitavad kristlastega enam ühtekuuluvustunnet. 
Kuna minu kodune keskkond pole praegu kristlik, 

siis palvekatel käimine õpetab mulle 
palju tunnetust ja annab tarkust.

Ene-Ly: Minu arust on see väga hea aeg 
koos kristlastest koolikaaslastega nädala lõpus 
koos palvetada ja elusid jagada. 
Juurde on andnud kindlasti uusi tutvusi ja teadmise, 
et ma pole üksi, vaid meid on täitsa mitu:)

Rebeka: Ma arvan, et on oluline, et ülikooli pinnal palvetatakse 
ja kiidetakse Jumalat ning et me kohtaksime oma 
õdesid-vendasid Kristuses, kellega koos palvetada 

ülikooli ning muude palveteemade eest. 
Nendel palvekatel olen tuttavaks saanud teiste 

kristlastega, kes minuga samas ülikoolis käivad.

Martti: Ma tunnen, et Jumala Sõna ja palve 
osadus on piibellik ja tohutu õnnistus. 
Ma kogen tõelist osadust ja elavnemist kogunedes 
palveks ja lugemiseks. Seepärast ma otsisingi 
selliseid asju Eestis ja ma olen väga õnnelik, 
et ma seda tegin. Palvekad tasakaalustavad 
mu õppeelu ja loovad ühendust ülikooli 
kaaskristlaste ja Jumala endaga.



Kolisin oma kodulinnast Pärnust Tartusse 2003. aastal seoses Eesti Maaülikooli õppima asumisega. 
Olin just värskelt oma elu Jumalale pühendanud ning otsisin võimalust usku oma igapäevaelus ning 
ka tudengina oma ülikoolis välja elada. Kõige esimene ülesanne oli kanda kinnitada kusagil kohalikus 
koguduses. Samaaegselt tekkis igatsus leida oma kogukond tudengite seas. 

Üsna varsti pärast Tartusse kolimist kutsus toonane EEÜÜ peasekretär Maire mind osalema 
tudengiõhtule, kus kohtusin paljude toredate üliõpilastega. Mäletan, et sealne õhkkond oli väga soe ja 
sõbralik. Kohtusin mitmete huvitavate tudengitega erinevatelt erialadelt ja konfessioonidest. Meid kõik 
ühendas Kristus ja igatsus oma ülikooli aastad mööda saata tähendusrikkalt ning evangeeliumi- 
keskselt. Üsna pea sai minust aktiivne kohalkäija ning kaasapanustaja. Mul oli eesõigus aeg-ajalt 
juhtida aruteluõhtuid, mis sisuliselt toimisid nagu piibligrupid. Sain selles osas positiivset tagasisidet 
ning mul tekkis soov panustada veelgi suuremalt. 

Mingi aeg hiljem liitusingi EEÜÜ juhatusega, kus sain kaasa mõelda EEÜÜ visiooni ja missiooni 
loomisele ning täideviimisele. Samal ajal jätkasin aruteluõhtutel osalemist ja nende läbiviimist. Ei 
mäletagi, millal täpselt, aga mõned aastad hiljem hakkasid elus puhuma uued tuuled. Oli aeg ülikooli 
õpingutega hüvasti jätta ja eluga edasi liikuda. Nõnda jäin ka EEÜÜ tööst eemale. Kahjuks kadus 
kontakt selle vägeva organisatsiooniga pea täielikult. Mõttes ja palves olen saanud EEÜÜ tööd siiski 
aeg-ajalt kanda ja meenutada. 

Hiljuti võeti minuga ühendust küsimusega, kas oleksin valmis uuesti kaasa lööma EEÜÜ juhatuses. Kui 
see kutse tuli, tundsin kohe, et pean sellele kutsele jaatavalt vastama. Korraliku kristlasena ütlesin 
siiski, et pean võtma aega palveks ja mõtlemiseks. Loetud päevad hiljem andsingi oma nõusoleku 
kandideerida uude juhatusse. Osutusin ka valituks ning olen õnnelik ning tänulik Jumalale selle 
eesõiguse eest, et saan taas olla osa EEÜÜ tegemistest. Palun, et Jumal annaks mulle tarkust, ustavust 
ja alandlikkust toimida oma rollis hästi. Näen, et EEÜÜ on organisatsioon, mis on Eestis ainulaadne 
ning ülimalt hädavajalik. Usun, et EEÜÜ tööl on suur mõju nii kristlastest kui ka mittekristlastest 
tudengite seas. Parim on kindlasti alles ees.

Innar

 
Aitäh Sulle, kes Sa oled olnud ja oled jätkuvalt EEÜÜ tööd toetamas! 

 
Eesti Evangeelsete Üliõpilaste Ühenduse konto:

EE352200001120215897
 

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

Tutvume juhatuse liikmetega:
 

Innar Kruglov


