
 

        
 Aasta 2012 oli APÜ’le  eriline, juubelite aasta. Täitus 20 aastat  APÜ töö alustamisest  Eestis, ning 10 aastat 
PLL laagrite töös. Olin pead murdnud, kuidas väheste vahenditega läbitud teekonda vääriliselt  tähistada, aga 
Jumala heldus üllatas meid juba enne kui aastaga õieti peale saime hakata.
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Üllatused Jumalalt
2011.aasta lõpus sain 
teate, et Soome APÜ 
tahab teha Eesti 
laagritöö heaks 
annetuse ning kohe 
oli ka selge, et saame 
viimaks lahenduse 
meid kaua vaevanud 
muusikatehnika 
probleemile. Olime 
igaks laagriks 
laenanud kokku 

erinevate koguduste ja eraisikute tehnikat ja 
kogesime, et laagrite arvu suurenedes ei saa sel viisil 
enam jätkata.  
Peale mõnekuulist uurimistööd tegime tellimused ning 
ühel juuniõhtul olime kui lapsed jõulupuu all - pakkides 
lahti Saksamaalt tulnud suuremaid ja väiksemaid 
kaste. Rõõm sellest kingist on täitnud südameid, 
tubasid, telke ja erinevaid saale, õhutades Jumalat 
kiitma ja tänama sadu ja sadu. See on toonud 
õnnistust ülistushetkedesse, kus oleme kogenud 
täiesti uut muusikat ning tasandeid. 31.detsembril 
Nõmme Baptistikoguduses ja 2.jaanuaril 2013 Keila 
Baptistikoguduses, jagas laagrite ülistustiim kogetud 
õnnistusi palve ja ülistusteenistusel “Kohtumispaik”. 
Noored on veendunud: me oleme kutstutud kiitma ja 
ülistama, sest meie Jumal on väärt

2011.aasta novembris oli tagumine aeg ära müüa APÜ 
auto, mis vaatamata kaugele väljalaskeaastale ning 
keskpärasele tehnilisele seisundile läks esimese 
nädalaga müügiks.
See oli ime ning jäime lootma Jumala abile uue 
hankimisel. Aga esimene sõnum mis anti oli: oota. 
Ootasin siis aasta lõpuni, 2012. a jaanuari, veebruari - 
kohati ikka ringi vaadates ja ka rahvusvahelistele 
partneritele teateid saates - ei midagi. Märtsis oli asi 
juba kuum: järjest rohkem tuli vedada inimesi ja 
tehnikat, erinevate ürituste graafik tihenes. Euroopast 
kirjutati - ei ole võimalik leida sellise raha eest soovitud 
autot. Märtsi lõpus leidis müügiagent sobiva variandi 
Saksamaal, aga kui ta kohale jõudis oli  see 2 tundi 
varem ära ostetud! Seisin nõutult Jumala ees, küsides: 
aga Sa ju lubasid...? Järgmisel päeval tuli 

telefonikõne: just oli müüki 
tulnud auto, mis vastas 
meie tingimustele, oli küll 
1000 eurot kallim, aga 
selle sai maha kaubelda! 
Kui meie agenti kohapeal 
poleks olnud, oleks ka see 
auto kohe ära läinud. 
Jumal teadis ja varustas - ka toetajatega, kes aitasid 
ostusummat kokku saada (siinkohal suur tänu Tabiita 
Misjonile!) Tänuliku südamega istun ikka ja jälle 
autosse, või annan võtmed projektijuhtidele - see on 
Jumala kingitus.

Jaanuaris laagrimeeskonna koolitusel kogesin, et 
noored vajavad sügavamat ja tasakaalustatud 
piibellikku baasi selleks, et laagrites teenida Püha 
Vaimu juhtimisel. Et tiim koosneb väga erinevate 
koguduste noortest, siis olid ka arusaamised seinast 
seina. Teadsin vaid ühte teoloogi, rahvusvaheliselt 
nõutud ja tunnustatud Vana Testamendi doktorit ja 
õppejõudu, Bob Ekbladi, keda Jumal oli 
akadeemilisest maailmast väeliselt välja kutsunud 
teenima vaeseid,kodutuid, vange, kirjaoskamatuid ja 
põgenikke (www.bobekblad.com) Teadsin ka, et ilmselt 
ei ole tema kalendris aegagi Eesti jaoks ja meil ei ole 
mingit ressurssi tema 
siiakutsumiseks. Et Läti APÜ’l 
oli samuti vajadus oma tiimi 
koolitada - kirjutasime siiski 
koos Bobile. Ta leidis 4 vaba 
päeva 2 riigi külastamiseks ja  
julgustas meid ootama Jumala 
varustust rahade osas. 
Poolteist kuud hiljem, teatab 
Rootsi APÜ juht, et kui meil 
oleks mingi väiksem vajadus 
kohalikus töös,  siis nad 
tahaksid meid aidata. 
Vaatasime Läti APÜ juhiga 
üksteisele otsa, ja teadsime: 
Jumala varustus oli tulnud! Maikuu alguses treenis 
Bob koos abikaasa Graciega 2 päeval meie laagritiimi 
- eriti oli tulipunktis vaimulik sõjapidamine ja 
vormisolek. Ja suvi näitas, et kõike õpitut pidime 
peatselt täiel määral rakendama!

http://www.bobekblad.com
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Juubelikoosolek
26.mail toimus Tallinna Rootsi-Mihkli kirikus juubeliaasta 
tänujumalateenistus. Teenistuse juhatas sisse õpetaja Patrik 
Göransson, laagrinoored teenisid muusikaga ja gruppides 
arutasime Pauluse sõnumit Jeesuse ülestõusmisest ning 
lootusest, sõnumi kokkuvõtte tegi õpetaja Aare Kimmel; ühises 
palves kandsime Jumala ette kõik tööharud. Järgnenud 
koosviibimisel jagasid oma muljeid erinevatest perioodidest 
juhatuste esimehed, Jaan Bärenson andis ülevaate APÜ 
saamisloost; Teiste hulgas tõi tervitusi Euroopa Regioonilt  vastne 

SU Euroopa peasekretär 
Monika Kuschmierz. 10 
a a s t a s e l a a g r i t ö ö 
kõrghetki jagasid noored 
- Leevi Põldaru, Johanna ja Maria Vahermägi. SEOS’e tööst koolides 
rääkis Anthony Jessop.
Kaunis päev jätkus “Lootuse” palverännakuga Nõval, Kibuvitsa 
laagriplatsile ning hilisema osadusega kohalikus kogudusemajas.
Kokkuvõtteid tehes olin hämmastunud inimeste hulgast, kes aegade 
jooksul olid kaasa teeninud (neid oli sadades!), eludest, mida Jumal oli 
muutnud, noorte juhtide põlvkonnast, kes oli laagrites üles kasvanud, 
trükistest mida olime saanud publitseerida - vili mida Jumala Sõna 
avamine ja rakendamine oli toonud ületas kaugelt selle, mis argitöö 

üksinduses pealtnäha paistis! Ülevaadet rahvusvahelisest ja kohalikust 
ajaloost, tegijatest läbi aegade ja pilte koosviibimisest saab näha meie uuendatud kodulehel.

Living Hope / Elav 
Lootus
Kuidas tahab Jumal, 
et APÜ jagaks lootuse 
sõnumit Jeesusest 
Kristusest edaspidi, 
kui 2017. aastal astub 
ü l e m a a i l m n e 

l i ikumine uude 150 
aastasesse perioodi? Living Hope (Elava Lootuse) 
projekt, APÜ kogukonna kõige ulatuslikum ühine 
ettevõtmine, kavandati leidmaks vastused sellele 
küsimusele. 2012.aasta alguses alustasime 
Kogukondliku kuulamise aktsiooniga ka Eestis. 
Paljud APÜ liikmed ja kaastöölised said kirja teel,  
ankeedi vahendusel või nt laagrites jagada oma 
mõtteid Eesti noorte lootusest ja lootusetusest. Nii 
laste- kui noortelaagrites tehtud küsitlused näitasid, 
et meie noored omavad lootust tulevikuks - ja 
enamasti on see seotud Jumalaga. Konkreetsed 
ootused väljendusid küll turvalises ja toimetulekut 
tagavas keskkonnas, kuid enamik uskus, et 
Jumalaga koos on võimalik sinna jõuda. Eesti noorte 
j a o k s o s u t u s i d t ä h t s a i m a k s a r m a s t a v a d 
(pere)suhted, puhta keskkonna, turvalisuse ning rahu 
olemasolu. Keegi ei kartnud, et ta ei saa näiteks kooli 
minna või süüa järgmisel päeval; küll aga kardeti 
vägivalda ning üldiselt kasvavat kurjust meie ümber. 
Ülemaailmsel töökonverentsil Malaisias tõusid esile 
mitmed kriitilised teemad: paljud lapsed ja noored 

maailmas ei oma üldse lootust tulevikuks;  suur 
lootusetuse allikas on lagunevad pered; veel rohkem 
tuleb suunata ressursse teenimaks neid, kes on 
vaesed (nii toimetulekus, kui lootuses); kriitiline on 
noorte juhtide järelkasvatamine. Isiklikult oli oma 
töögrupi (laua) juhtimine mulle väga õpetlik kogemus 
- multikultuurses ja -religioosses keskkonnas 
teenivaid kolleege kuulates mõistsin, kui palju on 

vaja avardada oma arusaamist globaliseeruvas 
maailmas teenimiseks, aga ka, kui väga on Eesti 
olnud õnnistatud  teenimisvõimaluste poolest. 
Jätkuks vaid armastust ja koostöötahet.
LH projekti arengut ja uudiseid saab jälgida APÜ 
kodulehelt ning ka aadressilt www.sulivinghope.org .

http://www.sulivinghope.org
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Laagrid
2012., oma 10.tegevusaastal osales PLL erinevais 
laagrites kokku üle 250 noore ja lapse. Nende hulgas 
ligi 40 liikmeline tiim, kelledest mitmed teenisid 
peaaegu kõikides laagrites. Noored märkisid aasta 
lõppedes, et 2012.aastal ei olnud ühtegi kuud, kus 
poleks toimunud vähemalt üht PLL üritust. Kuidas 
noored, kelledest paljud olid kaasatud ka Hearbeat 
Tallinn üritustesse, kõigeks aega leidsid, on omaette 
ime. Rohkem kui tavaliselt oli sel aastal 

meeskonnakoolitusi ja -üritusi; osalt 
põhjuseks uute noorte liitumine 
meeskonnaga. Toimusid: 
lastelaager “Tead küll Kes”; 
Noortelaager “ID?”; 
Pühenduslaager; Tiimilaager, ja 
Esktreemlaager. Planeeritud 
meedialaager kujunes tiimi 
meeskonnatreeningu ja filmilaagriks. 
Lisaks külastas grupp Eesti noori 
rahvusvahelist noorte juhtide 
koolituslaagrit Austrias, ning selle 
läbiviijad tulid talve hakul treenima 
eesti noori juhte.
Kui 2011 oli Jumala ligitulemise ja 
armastuse aasta, siis 2012. võiks 
n imetada või t luste ja otsese 
lahingukoolituse aastaks. Juba enne 
esimest laagrit anti palvetiimile 
s ü d a m e s s e t e h a ü l e s k u t s e 
vabatahtlikuks 2 nädalaseks  24h 
laagrieelseks palve- ja paastuvalveks. 
Esialgu tundus see ekstreemsena, 
kuid üsna peatselt hakkasid noored 
saama konkreetseid sõnumeid, milles 
ilmutati strateegiaid, näidati suhtumisi, 
hoiakuid, nõrki kohti mille suhtes valvel 
olla; anti eriline meeleparandusvajadus. 
Ka laagrite ajal anti programmilisi muutusi nn “käigu 
pealt”; eelnevad kuulamise ja pühitsusperioodid 
osutusid kõikide laagrite jaoks hädavajalikeks. 
! Rünnakud toimusid tiimidele tervikuna, aga ka 
individuaalsel tasandil. Rünnati süüdistuste, 
hirmutamiste, segaduse, ahastuse, kurvameelsuse, 

 
tuimuse, alaväärsuse, lõhestamise jpmga. Pidevalt oli 
vaja eestapalvetajaid, “palve kiirabi” ühele või teisele,
     valmisolekut aidata oma kaaslasel seisma jääda. 
Kohtasime ka otsest deemonlikku vastuseisu ja 
t ä i e s t i o o t a m a t u i d v a i m s e i d r ü n n a k u i d . 
Läbimurdmiseks pidi igaüks reaalselt õppima 
kasutama oma vaimulikku sõjavarustust, usaldades 
Jumala juhtimist ja seistes Sõna peal. Tuli õppida 
seisma “rivis” kübetki taganemata, võidelda palves 
lõpuni noorte ja laste eest. Ka laagrite juhid toimisid 
juhtimispaaridena hoopis uuel tasandil. 
Ja me kogesime võimsaid läbimurdeid ning 

üleloomulikku kaitset. 
Kui jätkus kuulekust ja usaldamist järgida 
Jumala juhtnööre, toimisid Jumala 
tõotused, noored tunnistasid ja vabanesid 
asjadest mida ei osanud aimatagi; nälg 
Jumala ligiolu ja Sõna järele kasvas 
uskumatul t . Spontaansel t tekk is 
palvetavaid noorterühmi; sõna uurimine 
pani unustama nii söögi kui mängud, 
ül istus ja eestpalveajad venisid 

varastesse hommikutundidesse;  
Püha Vaim muutis elusid ja 
südameid. 
See suvi o l i tä is õnnel ikke, 
õnnistatud, Jumalat veel rohkem 
igatsevaid noori. Lisaks kingiti 
praktilisi lahendusi, ootamatuid 
õnnistusi kõiges vajaminevas, inimesi, 
keda läkitati abiks. Jumal oli meiega, 
kandis ja päästis.
Iga laagri lõppedes oli tunne, et 
antud on kõik, nagu oleks tulnud 
raskelt mägirajalt ja samas ei 
jõudnud ära oodata järgmise algust.



Kohtumisi
Lõppenud aastasse mahtusid veel  märtsikuus toimunud Start-Up töökohtumine Saksamaal, 
Marienhiedes - kus arutasime uusi rahvusvahelisi koostöövõimalusi ning kuidas nii paberil, 
meedias, kui internetis väljaantavad materjalid võiksid  paremini toetada erinevaid 
tegevusprorgamme. 

 Aprillis olin kutsutud Soome, Orivesil toimuvale Soome APÜ vabatahtlike ja töötegijate 
osaduspäevadele. Andsin ülevaate Eesti tööst, kohtusin Soome APÜ peasekretäri Kirsi Smeds’i, 
juhatuse esimehe Jukka Norvanto, jt  juhatuse liikmetega ja andsin edasi tänu nende toetuse eest 
meie laagritööle. Eriline rõõm oli kohata endist Soome töö juhti Anneli Fantat - kes jätkuvalt kannab 
oma palvetes ka Eesti tööd. 

Toeta APÜ tööd!   Arveldusarve 100 220 184 88006 (SEB)   221 024 636 705 (SWED)

Tahan kogu südamest tänada iga eestplavetajat ja toetajat - ilma teie abita oleks nii palju 
toimumata jäänud! Paljud on ustavalt annetanud igakuiselt väikese summa, kuid kokku on see oluline 
osa, Tänud selle eest!!

Alanud 2013.aasta keskendub  tööle Piibliga, endiselt jäävad fookusesse noored. Juulikuus toimuvad 
järjekordsed KidsGames Keilas, strateegilisi otsuseid on vaja langetada Kibuvitsa arendamises; 
laagrimeeskond vajab toimivamat strutkuuri uute juhtide paremaks koolitamiseks ja kaasamiseks; plaanis 
on mitu suuremat koostööprojekti kirjastamises. Kõiki uudiseid saab lugeda meie uuenenud 
koduleheküljelt. 

Vajame väga teie eestpalveid ja toetust, tarkust ja juhtimist ülevalt! Soovime Jumala armu, 
heldust ning ligiolu teie päevadesse ning rohkelt elavat lootust Jeesuses Kristuses! 

SEOS’e töö koolides 2012. aastal on olnud tihe ja rõõmutoov, muutunud 
organiseeritumaks ning professionaalsemaks. 2011 ja 2012 aasta jooksul on kohtutud üle 
5000 õpilasega, antud üle 200 loengu.  Eestis ei ole teist sellisel tasemel teenust pakkuvat 
organisatsiooni ja nõudlus koolidelt on jätkuv. Alates 2012. aasta sügisest hakati ametlikult 

küsima ka väikes loengutasu, sest meie välistoetused lõppesid ja suurim väljakutse praegu, on “ellu jääda” 
majanduslikult. Koostöös erinevate parnteritega on korraldatud lisaks loengutele ka kontserte koolides ning 
sedakaudu on noored tulnud kas koguduse laagrisse, või ühinenud 5 Alfa kurususega, mitmed on nii alustanud 
usuteed. Seos vajab jätkuvalt  toetust nii finantsides kui eestpalveis, aasta lõpuks ei olnud enam raha 
palkadeks. 


