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Piiblilugemise laagrite 2016. aasta märksõnaks võiks olla “Plahvatus”. Aasta alguses tuli 
noortel palves tunnetus, et Jumal tahab laagritööd laiendada ning sellest johtuvalt alustati 
jaanuari alguses üritusega “Avapauk!”.  Sellele ülistus- ja jagamisõhtule olid kutstutud 
kõik, kes tahtsid lähemalt tutvuda laagritööga või tiimiga liituda, vaadata videosid möödunud 

aastast ning meiega koos palvetada ja ülistada. Õhtu ei olnud väga rahavarohke, aga see oli 
oluline start, sest Jumal oli juba ettevalmistamas suuremat “plahvatust” mis tõi uusi vorme ja 

kulges kasvava kiiruse ja jõuga läbi kõigi hooajal korraldatud 8 
laagri.
Ühel hetkel teadsime, et lisaks tavatööle on sel aastal vaja 
korraldada suhetelaager, ning juba veebruari keskel, kogunes 
ligi 50 noort Nuutsaku  “Talve võlumaale” selleks, et kuulata ja 
läbi arutada paljud armastust ja suhteid puudutavad küsimused. 
Põnevusega kuulati nii piibellikke alustõdesid, kui ka noorte 
abielupaaride kogemusi ning tunnistusi kooselu algusest; 
julgustust ja hoiatusi; mitmed noored tunnistasid oma 
kahtlustest, vigadest, üksindusehirmust ja suhete purunemise 
põhjustest. Noored olid hämmastavalt avameelsed ka valusates 
teemades ning lõpuni ausad oma küsimustes. Oli imeline näha 
kuidas läbi lugude, põhiliste suhteoskuste ning vaikselt 
kasvava julgustuse, et Jumal ise juhib ja varustab ka 
elukestvaks liiduks - hakkas vaikselt taanduma noorte seas 
levinud ja katkistest kodudest pärit kartus, et tõelist armastust 
ning õnnistatud abielu ei ole selles maailmas enam võimalik 
leida. Viimasel teenistusel lasime Piiblil kõneleda otse 
Armastusest, ning oli näha kuidas Jumala sõna puudutas, pani 
meelt parandama, julgustas kahtlevaid südameid ning andis 
tagasi lootuse uuteks algusteks.

Kui laagriseminarid olid juba täies hoos, tungis järgmine mõte 
meie tavaplaanidesse: mis oleks kui korraldaksime 
ratsalaagri? Mida?! Korraga “leidus” usklik hobusefarmi 
omanik, kes aastaid oli unistanud ja palvetanud kristliku 
hobulaagri tegemise pärast noortele. Siis teatasid 2 juhti meie 
tiimist, et on ammu sama unistust südames kandnud; ja 
viimaks olime silmitsi väljakutsega: milline peaks olema laager, 
kus on mittekristlik hobutiim ja kristlastest programmitiim; kus 
treeningud peavad vahelduma piiblitundidega 3 erinevas grupis 

ja osalejateks on nii lapsed kui hobused?! Sellest tuli laager, mille jooksul paljud täiesti uued (ja 
noored) juhid pidid täitma üsnagi ootamatuid ülseandeid, kus lapsed palvetasid pidevalt mitte ainult 
hea ilma, vaid veel rohkem oma hobuste eest, kus ilmselt kümned inglid kaitsesid noori mitmes 
ohtlikus olukorras ja mingi ime läbi jätkus nii toitu kui ka sobivat ilma; kust sai alguse uus, noorte 
ratsutajate kristlik võrgustik ja ka hobutiimi noored said puudutatud Jumalast. Enam kui pooled 
osalejaist tegid otsuse Jumala kasuks, või Talle ligemale, südamed ja elud said taas muudetud. 
Eriliselt meenutatakse 2 “rasket noort”, keda nende kodukogudus oli laagrisse saatnud viimases 
lootuses, et ehk laagri mõju aitab nende käitumist paremuse poole pöörata. “Mõju” oli otsene - 
mõlemad noored andsid oma südame Jumalale ning teenivad nüüd kaasa oma kodukoguduses!

Aasta alguses tekkis vajadus kirjastada palvevoldikuna “Lahinguvarustus” - tiimi seas juba 
kasutusel olev palvetamismeetod. Lahtikirjutatud palve alustekstiks on Ef 6:10-18 kirjeldatud 
vaimulik sõjavarustus, mis tükkhaaval läbi palvetamise otsekui “selga pannakse”. Järjest suurem 
hulk noori praktiseeris seda igapäevaselt ning ühine tunnistus oli, et taoline palve muutis tuntavalt 
vaimulikku võitlusvõimet ja ette tulevaid (lahingu)olukordi. Kuna noored sellest aina rohkem 



tunnistasid, hakkasid ka kogudused tellima neid voldikuid ja nõnda jõudis 
õnnistus palju laiemate hulkadeni kui meie seda planeerisime. Kui 
vähe me aimasime, et treenimine selles oskuses saab meile eluliselt 
vajalikuks laagrisuvel!
Kurat ründas meie tiimi juba kevadel, kui kaotasime isiklikel põhjustel 2 
väga olulist juhti oma meeskonnast. Nende lahkumine jättis 
meeskonda tuntava tühimiku ja teistele palju enam kanda. Ka läbi suve 
koges laagritiim eriliselt rünnakuid ühtsuse ja üksmeele purustamiseks. 
Grupid, mis aastaid olid väga üksmeelselt toiminud, sattusid ootamatult 
konflikti või usalduskriisi; erinevad grupeeringud vastandusid 
üksteisele; levisid arusaamatud jutud mis suurendasid segadust tiimi 
keskel jpm. Oli vaja tõelist alandumist, jätkuvat andestust ning kindlat 
otsust kõigele vaatamata asjad selgeks rääkida, üksteist armastada ja 
teha koostööd; maha panna isiklikud eelistused ja teha 
meeleparandust. Aga see kandis vilja, ning viimselt oli meie üksmeel 
tugevam. Ning kogedes Jumala õnnistusi laagrites, mõistsime, miks 
meid nii tugevalt just ühtsuses rünnati ning nägime, et need võitlused ei 
peatanud “plahvatuse” jätkumist!

Enam kui 350 noort inimest osales järgnevais, juunist - augustini 
toimunud 4 põhilaagris ( 2 lastelaagrit, noortelaager ja 
pühenduslaager). Kolm neist laagritest oli taas “lõhkiregitud”, kuigi erilist 

reklaami teha ei jõudnud. 
Sel aastal suunati meid 
noortega vaatlema isikliku 
usuelu põhialuseid. Uurisime koos laagrilistega 
kuidas tähele panna ja järgida jumalariigi 
seaduspärasusi tavaelus ning kuidas leida neid 
piiblilugudest. Lastelaagrite teemaks oli “Minu Issi 
on Boss” ja kohaletulnud avastasid end 
spioonitreeningult koos kõigi salategevuse 
atribuutidega, seejärel aga said teada, et nemadki on 
kutsutud “Jumala spioonideks”  tegema Tema tööd 
teiste heaks. Kõik oskused omandanud said laagri 
lõppedes tõelise spioonilitsensi ja numbri.
Noortelaagri teemaks oli “Jumala peidetud 

tarkus”, ja seal uurisime kuidas leiab noor inimene üles Jumala tarkuse ja viisid selle 
rakendamiseks argielus; mis vahe on tavatarkusel ja Jumala tarkusel, kuidas tulla toime enda 
hirmude, kahtluste ja ükskõiksusega. Laagri esimestest päevadest alates oli noorte janu Jumala 
ligiolu järele nii valdav, et mõned programmi meelelahutuslikumad osad tuli vahele jätta, et teenida 
noori nende vajadustes. Üsna tavaline oli pilt, kus keset laval toimuvat programmi võis telginurgas 
näha siin-seal gruppe või kedagi kellegi eest palvetamas, sest mõned lihtsalt ei kannatanud enam 
oodata. Ka lihtsat, puhast evangeeliumi sõnumit kuulutanud külaline ei ehmatanud noori eemale, 
vaid sel õhtul sündis mitu uut “beebit” jumalariiki. Üks kindel grupp tekkis aga kööki - ning need 3 
noorukit ei kartnud ühtegi köögitööd, vaid broneerisid end juba ette järgmise aasta 
köögitoimkonda! Noortelaagrit juhtisid esimest korda üldse Hanna ja Andreas, moodustades 
kogenematutena ja väga erinevatena ometi supertiimi. PLL ajaloos ei ole enne juhtunud, et keset 
pingelisi päevakava valitseb ikkagi suur rahu ning juhid leiavad aega isegi pingpongi sessioonide 
jaoks. Erilist rõõmu tegi aga grupp Keila “Fusioni” laagrist tulnud noori, kellest mõned selles laagris 
tegid ka pöördumisotsuse. Neil noortel oli väga väike ja ülivärske arusaamine nii Jumala 
olemasolust ja olemusest, siiski lõid nad rõõmuga kaasa ja kogesid isiklikult Jumala ligitulekut. 
Jumala ees tegelikult seistes ei teadnud ka mitmed teised , kuidas peaks olema. Seda näitas 
ilmekalt Suur Mäng, kus noored läbisid nii “sünni” kui ka “suremise” kogemuse, tegid oma 
eluplaane ja püüdsid neid täide viia. Kohtumistel mängu “Jumalaga” pöörasid osad selle naljaks, 
teised aga tulid tõelise aukartuse ja värinaga, aga ei omanud ettekujutust, mida Jumal üldse nende 
elus reaalselt teha võiks. Laagriliste seas olid ülipopulaarsed kõi foorumteatri sessioonid - 

wants to use me; of serving others just as
Jesus came to serve me, giving His whole
life for me; of standing up to the enemy
and not giving any ground to evil. 

Eph 6:11; Jas 4:7

Shield of faith
In the name of Jesus I lift up the shield of
faith against every �aming arrow of the
evil one. Faith that is the substance of
things unseen, and the evidence of things
hoped for. Lord, I thank You that the
righteous shall live by faith. 

Heb 11:1, Gal 3:11

Sword of the Spirit 
I take up the sword of the Spirit that is the
living Word of the Lord. His spoken Word
and written Word, that is sharper than any
earthly weapon, able to revive, restrain,
retaliate and recreate by the power of the
Spirit. Lord, I thank You that Your Word
never returns empty, but will accomplish
and achieve the purpose in every matter
for which it was sent. Isa 55:10-11

…and now take some time to read your Bible.

             
                www.avatudpiibel.ee

Battle gearEph 6:10-18

Helmet of salvation
I take captive every thought, word and
action to be obedient to Christ, as well as
my old nature, that has been stripped of
its power over my �esh by a circumcision,
not done by human hands, but by the
Messiah in my heart, and I will put the
hope of my salvation entirely on You,
knowing that I will not be put to shame.

Col 2:11-15

Breastplate of righteousness
I ask Your forgiveness for any o'ense I have
committed against You, by thought, word or
action (or lack thereof) knowingly or
unknowingly, and ask that the precious



tiimiliikmetest näitlejad tegid nii head tööd, et olime kõik naerust kõveras, ometi said just sel 
kombel selgeks olulised põhitõed. 2 nädalat peale laagrit saime imelise tagasiside 12 aastasest 
noorukist, keda Jumal nii puudutas laagris, et peale laagrit läks ta läbi ristimisest.

“Plahvatus” laienes Pühenduslaagris. Tavaliselt on see veidi 
väiksem, valdavalt vanematele noortele suunatud 
süvapühendumise laager. Sel aastal liitis aga Jumal meiega 
mitme teise organisatsiooni / koguduse meeskonnad ning 
kinkis võimaluse edasi anda neile PLL tiimi õppetunde ja 
kogemusi. Nii juhtus taas, et laagriliste arv ületas oluliselt 
planeeritud kohtade arvu, lisaks väikestele telkidele tuli 
kasutusele võtta ka suurem telk, aga see kõik oli OK! Osadus, 
sünergia, üksteise teenimine ning Jumalalt saadud sõnumitest 
kantud kava oli see, mida nautisime. Meid ei seganud väike 
köök,  vihmased ilmad, tormine meri ristimishommikul, 
kanalisatsiooni süsteemi ummistumine ega väikesed lapsed 
laagris. Meie mitteusklik aga väga teenimisvalmis kokk, tuli 
peaaegu usule, mingi ime läbi jätkus toitu ja jäi ülegi - Jumal oli 
meie keskel, oma andidega, innustades ja julgustades minema 
veel sügavamale ja kõrgemale ning varustamas iga 
meeskonda algava hooaja lävel.

Meil pole ruumi, et pikemalt rääkida tiimilaagrist (septembris) 
- seal tähistasime pidulikult Jumala tegusid kogu laagrihooaja 

jooksul ja pidasime esimese piiblimaratoni - aga kindlasti 
tuleb mainida  meeskonna tuumiku (14 noort) õppereisi 
Horvaatia SU laagrikeskusesse Severinis ( oktoobri lõpus), 
kus ekstra meile pühendatud nädala jooksul juhendasid ja 
panid meid proovile Leadership Lab International 
professionaalid, eesotsas selle juhi ja ka Horvaatia APÜ juhi 
Steve Meekeriga. Läksime igatsusega saada sisemiselt 
enam ühtseks, efektiivsemaks meeskonnana ja soovides 
õppida uusi oskusi; avastasime aga kui palju rohkem tahtis 
Jumal meid “venitada”, et meile juurde anda. Pealtnäha võis 
tunduda, et 
vaid 

mängisime 
kõik 5 päeva, tegelikult aga “plahvatasime” selles 
venituses üksiti ja gruppidena, olime silmitsi enda 
piiratuse ja nõrkustega ja siiski turvatud,  
julgustatud, taas üles tõstetud juhendajate hooles 
ja armastuses väljendatud teenimises. 
Sellest treeningust tulid tagasi teistsugused 
noored: teadlikumad, oskuslikumad, alandlikumad, 
ühtsemad, haavatavamad ja üksteisest palju enam 
hoolivad ning usaldavad ja ühtsuse väärtust 
hindavad. Kõike õpitut plaanime jagada laiema 
meeskonnaga, lisaks avati mitmele meie noorele 
võimalus minna Horvaatiasse eelolevatel aastatel 
pikemale juhtimisalasele väljaõppele, ning meie 
tegemised siin on samuti jätkuvalt sealsete 
juhendajate nõustamise ja eestpalvete teema.
Jumal on uskumatult ja nii mitmel eri viisil laiendanud sel aastal meie maa-ala ja “telginööre”! Üks 
viimastest “plahvatustest” toimus hilissügisel, kus ligi 2,5 aastat koos käinud, iganädalane 
piiblilugemise kodugrupp paisus nii suureks, et pidime kogunemisi juurde lisama ja mõnel 
nädalal tuldi kokku lausa 3 korda nädalas!  Janu kohtumise järele elava Jumalaga jätkab 
kasvamist.



Arvudes: 8 laagri vältel teenisime peaaegu 400 noort ja last; koos tiimiliikmetega osales neis 
laagrites kokku 526 noort inimest ja kulus 15089 €, lisaks € 3653 meeskonna välistreeningule. 
Teenimas käis vabatahtlikuna, tasuta ja kohati peale makstes ligi 60 tiimiliiget, kes kõik kasvasid 
nii oma juhtimisoskustes, piibliuurimises kui ka Jumala kogemises. Jumal varustas meid toidu, 
vahendite ja sponsoritega just nii nagu parasjagu vajasime. Täname südamest iga annetajat 
kodu ja välismaal, iga eestpalvetajat, APÜ Euroopa ja Greatwood laagrikeskuse toetusfondi 
(UK’s);  Soome APÜ’d; T-Tammeri OÜ’d, Tabiita Misjonit, Veski Matit, BDP Eesti OÜ’d ja 
teisi!! 

Oleme hämmingus, imetluses ja alanduses Jumala jalge ees ja armastame Teda üle kõige!

Pilte saab peatselt vaadata http://www.avatudpiibel.ee/galerii 

http://www.avatudpiibel.ee/galerii

