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"Headus on tugevam kurjast, armastus vihatööst. Elu on tugevam surmast, valgus 
pimedast ööst." (Desmond Tutu)

Need sõnad tahaks asetada taustaks APÜ aastale 2015. Sest Jumala armastust ja Tema Sõna 
tugevust, tõesust ja väge “me oleme näinud ja kuulnud, seda me kuulutame ka teile, et teilgi oleks 
osadus meiega… “ (1Jh 1:13)  “Võida sina kuri (ära) heaga! ” (Rm 12:21) võib praeguses 
maailmas tunduda kui kõige viletsam valik üldse, siiski on see tugevam kui mistahes selle maailma 
vägevus. See on meie kiitus ja tänulaul, julgustus ja lootus järgmiseks aastaks. 

Õppimist ja koolitusi täis aasta.  Piiblilugemise koolitus noortele juhtidele Saksamaal, 
kogudustele Eestis, laagrijuhtide - ja laagrikasvatajate koolitus Eestis, “Kuidas leida oma 
kutsumine” - koolitus “Julge särada” noortekonverentsil; erinevad perekonna, abielu- ja 
hingehoiualased koolitused; “Vanemluse Ehituskivid”, “Juhtimiskonverents GLS”; retriidikoolitus; 
naistekonverents “Jumalik naine”; koguduste naistetöö tegijate koolitus jm. Koolitasime noori ja 
algajaid ja koolitusime ise - et olla paremad Sõna jagajad, et aidata järgmist põlvkonda tööd 
jätkama, et olla veel paremini toeks neile, kes vajavad abi. Sel aastal sai rohkem tähelepanu töö 
perekondadega - APÜ osales märtsis EEA Abielufestivali korraldamisel, koos Eesti Perelaagri 
toimkonnaga tähistasime 25.aastat perelaagrite tegemist.

Sõna minu suus ja südames. Tuhandetesse kodudesse sai ka sel aastal igapäevaselt edastatud 
“Piiblivõtme” saade Pereraadio ja Raadio 7 vahendusel. Paljude kaasautorite abil tehtud tööd on 
võimalik järelkuulata mõlema raadio arhiivist. “  Andsime välja “Piiblivõtme lugemiskalendri 2015” ; 
järjehoidja “Kuidas lugeda Piiblit”;  APÜ veebilehel avaldati igapäevaselt kommentaar päeva 
kirjakohale - ka selle arhiivist saab leida erinevaid lühikommentaare pea terve Piibli ulatuses. 
Paljude suust tulnud tagasiside kinnitab, et Jumala kõnetus läbi Piibli on toonud muutuse nende 
ellu. Mitmel korral oli võimalus jagada Jumala sõna Eesti Televisiooni saates “Tähendus sõnade 
taga”, anda edasi jõulusoov TV 7’s.
Jätkus kaastöö piiblilugemise abimaterjali “Stopp” väljaandmisel lasteajakirjas “Päikesekiir”. “Saa 
tuttavaks 100 väga olulise piiblitekstiga!”  - oli selle aasta üks loosungitest.  Lõpule jõudis mitme 
aasta pikkune toimetamise ja tõlkimistöö “Suur Piibliseiklus” veebimaterjalidega - 100 olulist 
piibliteksti, selgitust, tegelust, pühapäevakoolitundi ja abimaterjale lastele, vanematele, 
kogudustele. Koostöös Eesti Piibliseltsiga on lõpule jõudmas sama sarja piibliuurimise materjali 
täiskasvanutele ja noortele - “E100Teekond” trükiettevalmistused.  Aasta üllatus oli kutse 
Riigikogusse, et lugeda Piiblit koos parlamendiliikmetega ning osavõtt detsembrikuu 
Palvushommikusöögist riigikogus. Aasta rõõm on olnud kasvav huvi piibliuurimise vastu noorte ja 
täiskasvanute seas.  

Laagrid ja laste-, noortesündmused. Aasta algas Eesti delegatsiooni osalemisega Baselis, 
Šveitsi noorterallil “Praise Camp” kus olid koos üle 6000 noore, kellele rääkisime Eesti noortest 
ja Kibuvitsa laagrikeskusest. Paljud nende hulgast olid nõus annetama meie laagrikeskuse 
arendamiseks. Piibilugemise laagrite aasta algas juba maikuus - ning lõppes septembris. Kokku 
toimus 6 laagrit, kus osales koos tiimiga ligi 400 noort, laagrite tegemiseks kulus 15 636€. Uued 
noored said kätt proovida laagrite juhtimisel, erinevate tööharudes või organiseerimises, kogu 
korraldust juhtis APÜ laagritöö koordinaator Signe Laur. Kuigi kõik laagrid ei tulnud plussi, sai ligi 
paarkümmend last ja noort (nende hulgas noortelaagri külalised Valgevenest) osaleda osalise tasu 
eest, või päris tasuta -seda tänu sponsoritele ja toetajatele. Eritänud lähevad siinkohal Veski 
Matile, Eesti Kirikute Nõukogule ja Tabiita Misjonile. Jumala imelisest ligitulekust, kaitsest, 
muutvast ja kurjust võitvast väest, laste ja noorte muutunud eludest - sellest saaks kirjutada 
raamatuid. Ikka ja jälle sai Sõna tõeks - noorte juhtide ja laste eludes. Sageli ei jõudnud me enam 
arvet pidada kui paljud andsid oma elud Jumalale, see lihtsalt hakkas sündima laagri esimestest 
päevadest alates. Palju suurem aga oli nende hulk, kes said julgustust jätkata, enam usaldada 
Jumalat, kellele Jumal ja Tema Sõna muutus tõeliselt usaldusväärseks ja elavaks.



Koos noortega laagritiimist osalesime Juuni alguses Piiblipäevadel Rakveres - kus erinevate 
tegevuste vahendusel julgustasime noori jagama seda, mida nad Piiblist ja Jumalast olid leidnud, 
küsima küsimusi, kohtuma palves.
 KidsGames koostöös Eesti Lastemisjoni ja  EEKBL Laste ja Noortetöö keskusega, toimus sel 
aastal juba neljandat korda ja Tartus. Igal päeval osales ligi sadakond last, kes said mängude 
võistluste ja piiblitundide vahendusel mõtiskleda miks iga inimene on eriline ja väärtuslik, miks 
asjad lähevad mõnikord tagurpidi ja mille poolest Jumal on eriline. 
Juba teist aastat koguneb igal nädalal läbi aasta PLL tiimi palvegrupp, et üheskoos uurida Piiblit, 
palvetada üksteise eest. Paljudele noortele on see otseseks “eluliiniks”, mille abil vastu pidada 
õppimise ja tööpingetes. Ka kõige kiiremal laagrite või tööperioodil ei ole noored nõus seda ära 
jätma, ning Jumalalt tulnud vastused on nähtavad nende elus, pühendumises ning laagritöö 
õnnistuses.

SEOS’e aasta koolitöös on olnud väga eriline. 2007. aastal APÜ kooliloengutest alanud töö on 
arenenud kompleksseks “Vali Vabadus” tuuriks, 3 organisatsiooni koostöös, kus SEOS’e 
meeskond (Anthony Jessopi juhtimisel) teeb kooliloenguid, KOMA organiseerib kohalike koguduste 
noorte ettevalmistust ja järeltööd koolinoortega, “Vabadus Cafe” organiseerib tuuri, ning 
külalisbändid tulevad Inglismaalt ja Šotimaalt. Koolides tehakse loenguid ja antakse vaheajal 
minikontserte, õhtuks aga kutsutakse noored kohalikku kogudusse suurele kontserdile, kus neile 
jagatakse sõnumit Jumalast. 
On kirjeldamatu tunne avada Jumala sõna koos sadade noortega, kellest paljud teevad seda elus 
esimest korda!  2015.aastal toimus kevadtuur (1nädal) ja sügistuur ( 2 nädalat), külastati 8 -9 
erinevat linna, loengutes “Minapilt”, “Seks ja suhted”, “Sõltuvused” osales 1876 noort, uue 
loenguna lisandus “Inimkaubandus”. Loengud on jätkunud ka tuurivälisel ajal, mitmed koolid 
ootavad järjekorras. Arvudes: sõnumit Jumalast kuulis kokku ligi 700 noort, üle 600  sai endale 
piibliraamatute kogumiku “Sõna”; ning 86 avaldas soovi saada Jumalale lähemale või anda oma 
elu Talle.

Kibuvitsa aasta. Tänu mitmele välistoetusele täienes Kibuvitsa fond, ning saime jätkata tööd Nõva 
laagriplatsil. On kindlustatud järvekaldad, rajatud teid, tehtud hooldusraiet ning loodame peatselt 
saada oma elektriühenduse ja kaevu. Suvel kohtus Kibuvitsa uus arendusmeeskond  - 4 meest oli 
nõus appi tulema nõu ja jõuga, et arendus saaks hoogu juurde ning ühiselt tehtud parimad 
otsused. Ootame pikisilmi kommunikatsioonide rajamise tööde lõppu ning esimese maja valmimist, 
et saaksime alustada tegevusega enda keskuses. Kibuvits on hetkel APÜ kõige suurem 
usuväljakutse - eriti praegusel, majanduslikult väga kõikuval ajal. Vajame väga eestplaveid Jumala 
juhtimise tajumiseks ning õigete otsuste tegemiseks, rahastuseks, ja et need, kes projekti veavad 
ei väsiks. Täname iga toetuse eest!

Aasta külalistega. 2015 aasta on olnud Rootsi aasta. Kevadel osalesin Rootsi  APÜ 50 juubelil, 
jagades tööst ja väljakutsetest Eestis. Paljud Rootsis elavad kogu südamega kaasa Eesti tööle, 
mitmel aastal on meie tööd toetatud sealsete annetustega. Suvel oli Pühenduslaagri 
külalisõpetajaks pastor, õppejõud ja teoloog Peter Nordberg Stockholmi Arkeni kogudusest. 
Maikuus toimus järjekordne APÜ Euroopa Nõukogu koosolek Prantsusmaal, oktoobris külastas 
Eestit kauaaegne toetaja ja APÜ kaastööline Margaret Hill Austraaliast, Perth’ist.
 
Aasta Jumala helduses. Jumala heldus on mõõtmatu, ütleb Sõna. Sel aastal üllatas Ta meid 
suurema telgiga laagritööks, Saksamaalt; annetustega Kibuvitsa keskuse jaoks sealt, kust me ei 
osanud isegi paluda; toetustega Soomest ja Rootsist. Ustava toetuse ja kaastööga paljudelt 
vabatahtlikelt. Omalt poolt oleme toetanud Vanuatu laagrikeskuse ülesehitamist, mille tornaado 
ühe ööga maatasa tegi ja Healing Rooms palvekliinikute tööd Eestis. Suurimat Jumala heldust aga 
kogeme Tema igapäevases ligitulemises, kõnetuses, Sõna väes ja julgustuses. Seda heldust, 
Tema jumalikku mõõtu mööda soovime kõikidele kaastöölistele, vabatahtlikele, APÜ toetajatele ja 
sõpradele!  


