
     Suvepilk  2013     

Seljataha on jäänud uskumatult tihe, imeline ja eriline suvi APÜ töös. Tõeliselt keeruline on 
neid sadu säravaid kilde liita üheks suvelooks, sest igaüks neist maalib oma kordumatut 
pilti Jumala kirkuse tulemisest meie ellu; Jumala armastuse muutvast väest, Jumalast  - 
kellele ei ole miski võimatu ja kelle vägi saab ilmsiks kõige suuremas nõtruses.

Lühidalt: 
Ajavahemik: Juuli-September
Sündmused: 4 laagrit ja KidsGames (KG koostöös LNK ja Eesti Lastemisjoniga)
Osalejad: Kokku ligi 250 inimest osalemas laagrites. Tiimis 43 noort. KidsGamesil (4 
päeva) üle 145 lapse ja 40 tiimiliiget.
2 laagrit oli täiesti lõhkiregitud - ruumipuudusel tuli noori tagasi saata.
Kulusid: ligi € 7500 + mõõdetamatus koguses vabatahtlikku panustamist, armastust ning 
hoolimist.
Sponsoreid: 15 (uusi 10), sponsorsummad annetaja kohta € 10 - 600; lisaks abistajad 
toidu, teenuste, materjalide, soodustustega.
Jumala matemaatika toimis: Taas oli laagri alguseks kogunenud piisavalt tiimi laste 
arvule; majanduslikult võimatuna näiv sai teoks ja jäi ülegi, vaatamata tugevalt tõusnud 
hindadele.
Geograafiliselt: toimumiskohad - Haapsalu, Viljandimaa, Nõva, Keila. Tiim ja laagrilised - 
üle terve Eesti.
Koguduslikult olid esindatud: advent, luterlik, metodisti, nelipühi, baptisti, Elu Sõna ja 
vabakogudused.
Koossesisust:  Kaks uut laagrijuhti (Kaur ja Johanna) said esimese kogemuse. Laste - ja 
noortelaagris oli osalemas rohkem poisse kui tüdrukuid - Jumal toob üles uut noorte 
meeste põlvkonda! Tiimis - jätkub koosseisu vahetus > suvel 2 pulmad (!), on tohutu tänu 
ustavate noorte juhtide panustamise,  tiimi “raudvara” eest; on puudus noortest meestest.
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Mõned muud olulised märksõnad

     

Palve - kõige toimunu alus ja keskkond. Läbi aasta kestev, laia võrgustikku haarav, ustav, 
ja püsiv eestaplve. Intensiivne (koos paastumisega) Jumala kuulamine, koos täieliku 
sõnakuulmisega vahetult sündmuse eel ning kestel. Läbi sündmuse kandev eestplave 
kohapeal. Tegijate valmisolek võidelda end läbi palvetakistuste, rünnakute, oskus toetuda 
palvele konkreetsetes olukordades, kasutada meelevalda. Palves Jumala varustuse ja 
konkreetsete instruktsioonide vastuvõtmine. Sõnale toetuv ja Sõnast lähtuv palve. Palve 
kui võitlusvahend üksmeele säilimise ja ühtse toimimise eest.  Iga saadud sõnum on 
oluline, osa tervikust. Üksteise teenimine palves. Julgus palvetada vabastust, 
tervendamist, päästet, muutusi noorte ellu. Mõõtmatult suur tänu - Jumalale, kes kuuleb ja 
vastab, kõikidele eestpalvetajatele, kõikidele kandjatele!! 

Killud: Ühe ebaõnnestunud programmiosa järel seisime tiimiga palves Jumala ees, 
järgmist sammu otsides. Kõigepealt tuli teha meeleparandus; siis tuli vabadus ja rõõm ning 
julgus välja öelda sõnumeid, mis kellelegi  palve ajal südamele anti. Julgesime toetuda 
neile ja muuta radikaalselt planeeritud programmi, ja see tõi väsimuse ning masenduse 
asemel  tiimi värskenduse ja õnnistuse. 
**Eelpalves saime konkreetse sõnumi püstitada laagrisse palvealtar ning kuigi tiim oli 
väike, oli üks meist selle altari juures pidevas “palvevalves”. Sealt hakkas tulema otseseid 
sõnumeid ja juhiseid edasiseks tegevuseks, voolama avatus ja õnnistus nii, et inimesed ei 
tahtnud sellest valvest enam ära tulla.

Nõtrus ja vägi.
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 Vist ei olnud tiimis inimest, kes poleks eelnevalt ja ka laagrite ajal kogenud  rünnakuid, 
suurt nõtrust - väsimusest, masendusest ja haigustest kuni enesetapumõteteni. Ühes 
laagris tekkis kiusatus nimetada tiimi “katkiste astjate” meeskonnaks. Kohati tundus, et 
miski ei toimi. Polnud pisarateta päeva, oli pidev võitlus kõik sinnapaika jätta ja ära minna. 
“Mul ei ole midagi anda, ma ei oska, ei jaksa, ei kõlba, Jumal ei toimi minu kaudu, sellest 
pole midagi kasu...” jnejne. - olid “plaadid” mida meie peas ikka ja jälle mängiti. Ja sellisest 
seisust on väga raske teenida või teha. “Tuleb lihtsalt usu peal panna” - oli ühe noore 
mehe kommentaar keset laagrit. Ja võibolla just sellepärast, et meist endist midagi ei 
olnud - võisime tunnistajaks olla jätkuvale Jumala väe toimimisele “täiesti lambist” - siis kui 
seda kõige vähem oodata oskasime. Lapsed ja noored lihtsalt tulid usule, tegid 
taaspühendumise otsuseid, muutsid radikaalselt oma elusuunda, ütlesid lahti pattudest - 
jätkuvalt, pidevalt, sõltumata parasjagu toimuvast programmiosast. “Ma ei saa aru...” oli 
noorte juhtide korduv tunnistus “nad lihtsalt tulevad Jumala juurde! Ma ei jõua neid enam 
kokku lugeda!”

Killud: Ühe õhtuprogrammi ajal kui suures telgis oli parasjagu ülistus, karjus väljas üks 
noor, karmist tänavaelust tulnud poiss: “Mulle aitab, ma panen teid kõiki põlema, te kõik 
võite p..... minna!” Ta oli nii endast väljas, et ei lasknud kedagi ligi ja tahtis selsamal õhtul 
kasvõi jala ära minema hakata. Talle järele joostes püüdsin teda rahustada, pidades 
samaaegselt telefonikõnesid ta ema ja tugiisikutega - ning sain teada, et tegelikult peaks 
noormees rahusteid võtma. Stseeni ümber koondus vaikselt palvetavaid tiimiliikmeid. 
Lõpuks saime kokkuleppele, et poiss tuleb minuga koos telki, kui ma ei lase kedagi teist 
talle ligi. Olime jõudnud seista 5 minutit -kui poiss läks välja. Talle järgnedes nägin, et telgi 
taha oli tekkinud ring laagrilistest, kes olid saanud südamesse keset programmi selle poisi 
eest palvetama hakata. Nüüd seisis too keset palvetajate ringi ja lubas enese eest 
palvetada! Sealt ringist väljus aga totaalselt muutunud noormees, kellest pritsis rõõmu, 
häid sõnu ning kes kallistas kõiki viimase laagripäevani. See muutus püsis - ka kuid hiljem 
ütles üks tema õpetajatest, et tegu on täiesti muutunud noorega.  

Murtud sugupõlv 

     

Järjest rohkem kogeme kurjuse hävitavat mõju noorte ja laste eludes. Hüljatus, lootusetus, 
nõidus, sõltuvused ja seksuaalne vägivald on teemad, mida ei usu kohtavat kristlikus 
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laagris, ometi polnud laagrit ilma selliste lugudeta. Kogeme kuidas lisaks tavapärastele 
lapse ja teismeea arengu- ning usukriisidele, kasvab sedalaadi kurjuse sissetung (ka 
kirikus käivate laste eludes), et haavata, röövida ja hävitada. Need on isiklikud ja 
usalduses jagatud lood ja me ei saa neist rääkida, kuid saame ja tahame tunnistada 
Jumalast, kes läbi hämmastavate kanalite, varjatult, aga jätkuvalt ja võimsalt tervendab, 
parandab ja uuendab kõike, mis on maatasa tehtud. Neis laagrites oli hetki, kus jäid 
sõnatuks, kohates taas mõnd last või noort, kes eelmistel aastatel veel suures pimeduses 
või sidumises elasid ja kes nüüd teiste keskel nn normaalsena tegutses ja rõõmustas.  
Nagu laulame: “....Endine on möödas, ja kõik on uus...!” . “Mu laagri kõrgpunkt on .....(see 
poiss või tüdruk)” kuulsin korduvalt tiimiliikmete suust. “Teda vaadates tulevad lihtsalt 
pisarad silma... kuidas on see võimalik, et ta nüüd selline on; et ta on sellest pimedusest 
välja toodud! Jumal on täiega hämmastav, üle mõistuse suur!” Kurat ei kohku tagasi 
löömast ka kõige nooremaid ja kaitsetumaid. Palun hoidke palves meie lapsi, noori, nende 
kodudes ja koolides toimuvat - tehke jätkuvaid eestpalveid, et ahelad murtaks, et elud 
päästetaks ja haavad parandataks, et meie tulevikku ei hävitataks.

             

Rohkem Jumalat! Mitte programmi, meelelahutust, chillimist - isegi mitte niivõrd 
valjuhäälset ülistust; vaid rohkem Jumalat kogeda, päriselt; igatsust tunda, kuidas Tema 
minuga räägib, minu elu puudutab, mu südant muudab. Nii võiks kokku võtta laagrite 
sõnatu “igatsushüüu”. See oli kogetav esimestest hetkedest laste sees, noorte sees, tiimis, 
noorte täiskasvanute keskel, alati, jätkuvalt. Ja selle sees ka hirm - äkki Ta ei tule...? Kui 
see ei jää? Jumal tahtis tulla ja puudutada - korduvalt saime eelpalveis ühe märksõnana: 
“Mina Ise”. Mitte meie saavutamine või tegemine, vaid Tema Ise tahab toimida ja meie 
peame talle ruumi andma, usaldama, puhtuses ja pühitsuses ootama. Me kogesime 
Jumalat, kes murdis läbi müüridest südameis, Jumalat, kes kutsus enese ligi; kes 
vabastas patu väest ja puhastas, kes tõi selguse ja suuna; kes andis andeks ja uue 
võimaluse; kes tervendas, kinnnitas, täitis, julgustas. Iga eelpoolnimetatu taga on laps, 
noor ja konkreetsed lood - ja lihtsalt ei ole ruumi neid kõiki jagada. “Otsige mind ja te leiate 
minu!” sai veelkord tõeks, isegi neile, kes otsustasid, et ei otsi... 
Kinnitage aluseid....oli teine, juba seminarides tulnud äratundmine mis määras 
programmide sisu. Sel suvel tuli rääkida lihtsatest praktilise usuelu alustest. Kuidas 
ususeeme saab hakata idanema ja juure alla. Mida teeb Sõna. Kuidas tuleb vili; mis on 
patt ja lunastus ja armastus ja lootus koos Jumalaga, tema riigis - ka kõige noorema elus. 
Mis tuleb maha panna ja millest hoiduda; mis meid seob ja kuidas hoida oma vabadust. 
Miks loota Jumalale. Milline on Jumal? Kõikeläbiv sõnum oli: kinnitage armastust! Kus ja 
kuidas on Jumala armastus siin ja praegu, minu elus?

Killud: Kaks noort inimest, keda Jumal läbi aastate on laagris puudutanud, aga kes kodus, 
aasta jooksul selle ühenduse Jumalaga olid korduvalt kaotanud, leppisid sel aastal 
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laagrisse tulles kokku, et seekord nad toetavad üksteist, ega lase enam oma “ajusid 
loputada”. See oli ka nende esimene sõnum mulle kui kohtusime. “Te teete seda väga 
osavalt,”  kõlas lausa tunnustus, “aga seekord me tulime lihtsalt olema heas keskkonnas  - 
ja me ei lase teid enam oma südame kallale.” Me ei moodustanud vasturinnet, küll aga 
pideva palverinde. Üsna varsti, tavalises söögilaua vestluses, hakkas Jumal avama uksi 
ning andma sõnumeid otse noore südamesse. Läks paar päeva, mitmeid vestlusi, pidevat 
palvet ja siis tuli täielik murdumine, täielik vabanemine. Kui siis üks neist viimasel 
teenistusel tunnistas - kuidas ta tuli kõvaks tehtud südame ning tahtmisega ise olla ja 
näidata; ja kui ta viimaks Jumalale alla andis, kõik ära andis - kui suur vabadus teda täitis. 
Ta seisis seal laval, kasvult täismehe mõõtu ja palus pisaratega: “Andke endid Jumalale, 
andke talle ruumi!”
**Lastelaagri ühel õhtul andis Jumal selge tunnetuse, et tuleb teha meeleparanduse kutse, 
et mitmetel lastel on südamel koorem, nad ei tea kuidas sellest vabaneda ja sellepärast ei 
saa ka Jumal neid edasi viia. Taoline avalik ettekutsumine oli üsna kategooriline samm, 
ning koos rühmajuhtidega lava äärel istudes ja lapsi oodates palvetasin, et Jumal annaks 
neile julgust tulla. Läks terve laul, siis tuli esimene arglik ja siis teine ja siis juba rohkem. 
Koormad nende südameil olid tõelised, mõnd oli kantud aastaid. Mitmed lahkusid 
pisaratega, mitmed vajasid lisaks suurt kinnitavat kallistust; ja rõõm hakkas voolama seal 
ruumis. Hiljem tunnistasid ühed, et nemad nägid käinute rõõmsaid silmi ja see julgustas 
neid, teised ütlesid, et ei julgenud tulla, sest kõik nutsid, aga nad rääkisid ise Jumalaga 
pingivahel.  Püha Vaim kõnetas lapsi väga selgelt ja otse. Aga kõik kes tulid, said vabaks; 
said rõõmsaks, ja sel õhtul oli õuel tõeline pidu! 

Ülistus
Oleme loodud kiitma oma Jumalat, see on meie loomulik olek. Janu seista üheskoos 
Jumala ees, Teda ülistades ning kohates iseloomustas ka möödunud suve. Vahet ei olnud, 
kas tegu oli 7, 15 või 23 aastastega - üks suur janune ootus oli tuntav esimestest helidest 
alates ja sageli ei tahtnud me lõpetada ülistamist, sest Jumala ligiolust, sellest avanenud 
taeva eeskojast, ei tahtnud ära tulla. Ülistus ühendas, muutis inimesi, aga ka õhkkonda; 
sulatas südameid, vajadusel oli relv läbimurreteks. See pani suure vastutuse ülistajatele, 
kes lisaks pikkadele ettevalmistuse ning teenimistundidele kogesid ka mitmeid rünnakuid. 
See oli osa mida korduvalt taheti röövida või segada.

Killud: Ühes laagris “halvati” ülistusmeeskond keset teenimist otse laval. Suu ei avanenud 
enam järgmist laulu alustama, saateansambel mängis ikka sedasama algust, ülistajad ei 
suutnud omavahel sidet pidada ega isegi palvetada mitme minuti vältel. Täielik halvatus. 
Just siis hakkas noorte keskelt kostuma segavalt teises helistikus heledat laulu. 3 noort 
neiut istusid põrandal, silmad kinni, nägu säramas ja laulsid (natuke mustalt) ühe laulu 
teise järel, järjest valjemini, väljategemata sellest mis laval või nende ümber toimus. Ja 
nõnda vähemalt 5 minutit järjest. Nemad olid seal “taeva eeskojas” , nad ei saanud seda 
laulu endas pidada - see pidi välja saama! Kuulasin ja palvetasin: Jumal mida sa tahad 
teha? Kuhu sa meid juhid? Koheselt tuletati mulle meelde salm: “ Väetite ja imikute suust 
sa valmistasid kiitva väe oma vastaste pärast, et sundida vait jääma vaenlast ja 
kättemaksjat.” (Ps 8:3) See oli lahing läbi ülistuse - ja need 3 veel lapseohtu noort, ise 
seda aimamata, murdsid läbi vaenlase väest ülistades. Aina rohkem hakkasid noored 
nende ümber kaasa laulma, rõõmustama, keegi ronis lavale ja õhutas veel rohkem laulma, 
pillid ja ülistajad said viimaks hääle tagasi - see rünnak oli tagasi löödud! 

Varustus Oli omaette ime kogeda Jumala poolt valmis pandud varustust iga laagri puhul - 
sageli lausa viimasel hetkel. Kokad oli eriline imekoht. Kolme laagri eel oli see üks suuri 
eestpalveteemasid, mõnikord lausa nädal enne laagrit. Aga Jumal varustas - viimaks 
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saime kokkadeks erilised, kogu südamest pühendunud inimested ning fantastilised 
köögitiimid. Ja laagrite lõppedes ütlesid kokad - kes ei olnud kristlased, kuid olid kogenud 
Jumala ligiolu köögis, et tahavad järgmisel aastal taas laagris olla! 
Kahes laagris vajasime varustuse vedamiseks kärusid. Taas juhtis Jumal meid inimeste 
juurde, kes lihtsalt andsid meile need kasutada.
Selle suve üks kõrghetki oli ka see kui sain igale suvesündmuses osalenud lapsele jagada 
100 piiblilugu käsitleva raamatu “Suur Piibliseiklus”. Esimesed sadakond raamatut said 
KidsGames’il osalenud lapsed, aga hiljem ka kõik lastelaagri lapsed ja tiim. Oleme 
Jumalale südamest tänulikud suursponsorite ja Euroopa APÜ kirjastusgrupi toe eest, mis 
selle Eesti jaoks võimalikuks tegi. Me palvetame - et sellest kujuneks võimas abivahend 
lastele kohtumiseks Jumalaga ning tõuge alustamaks isklikku suurt seiklust Temaga.

Täname veelkord iga toetajat, iga eestplavetajat, iga vabatahtlikku kaastöölist, kõiki abilisi 
ja üle kõige meie Suurt Jumalat, kes on kinkinud selle eesõiguse olla osa Tema plaanist 
ning kes ligi tulles on võtnud õnnistada ja muuta nii mitmeid elusid suvel 2013!

                      

     

   

         

Rohkem pilte vt:   http://www.avatudpiibel.ee/galerii
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