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Avatud Piibli Ühingu 
    Uudiskiri 2018

“Niisiis, kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu, vana on möödunud, 
vaata, uus on sündinud” (2Kr 5:17)

Jumal teeb pidevalt midagi uut. Möödunut saame tähistada, Jumala tegusid kiita…

Aga siis tuleb uus ja see uue algus - üleminekuperiood, on sageli segane, raske ja täis küsimusi.

Kõigepealt tuleb lahti lasta vanast: vana moodi tegutsemisest, mõtlemisest, mudelitest, 

Lisaks ei saa me üleminekuperioodis veel uut näha. Seda ei panda su ette valmiskujul,

vaid see tekib ja tuleb vaikselt, teel olles.


Üleminekul 
2017. aasta juubeldamisest astusime 2018. aastasse ootusrikkalt ja 
põnevil. Mida Jumal järgmiseks teeb? Kuhu viib? Ootuses: kas eeloleval 
aastal täituvad kaua palvetatud igatsused? Me ei teadnud, et Jumal oli 
meid viimas üleminekuperioodi ja nii algas  2018. aasta ootamatute ja 
uute väljakutsetega.


STOPP! 
Aasta alguses oli selge, et olen ise tegevjuhina läbipõlenud ning vajan 

pikemat taastumisaega. Töö võimaldas täielikumalt puhata vaid ühe kuu, veebruarist tuli juba osalise 
koormusega tööd jätkata. Väga visalt taastuv jõud on omajagu mõjutanud terve aasta tegemisi.


Jaanuaris lahkus igavesse koju APÜ juhatuse auliige ja ustav palvetiimi juht - Ruth Alas. Temast jäi 
maha valus tühimik ning juhatuse kokkukuivav koosseis. Sügiseks olid oma lahkumisest APÜ 
juhatusest ja ka Kibuvitsa nõukogust teada andnud Enn Laansoo ja Vaido Palmik. Kuidas minna 
edasi?

Kibuvitsa platsil käis töö juulikuuni - augustist pidi isiklikel põhustel lahkuma selle projekti juht ja 
eestvedaja Argo Veide. Peale tema lahkumist ei olnud enam kedagi praktilist tööd juhtimas, ega ka 
Kibuvitsa nõukogus. 


2017. aasta sügisel lahkusid Katriin Pannal ja Kairi Ervald piiblilugemise laagrite koordinaatorite 
kohalt - laagrid olid kasvanud ja koos sellega oli nende töökoormus põhitöö kõrvalt muutunud liiga 
suureks. Meekonnas oli alanud põlvkondade vahetus - mitmed väljaõppinud ja küpsed juhid liikusid 
edasi, uusi noori tiimiliikmeid ja juhte aga polnud veel peale kasvanud. Üldine laagritiim tõdes, et välja 
on antud ülejõu, vabatahtlikud on kurnatud, ning laagrite nõukogu otsustas, et 2018. aasta peab olema 
tiimile puhkamise aasta.  


Lisaks oli 2018.aasta ülemaailmse uue struktuuri juurutamise esimene aasta ning mitmed protseduurid, 
sh infovahetus alles loksus paika, paljud seni kindlalt teada olnud ressursid olid korraga teadmata 
seisus. 


Kõik see kokku, eriti eelneva õnnistatud ja rikkaliku juubeliaasta foonil, oli ootamatu ja segadusttekitav. 
Kuidas ja kellega edasi? Mida üldse julgeme plaanida? Mis Jumalal plaanis on?

Üks juubeliaastast kaasa tulnud tõdemus oli just neil hetkedel eriliselt kinnitav - Jumal oli muutnud 
paljude inimeste elusid, Tema õnnistused ja sõnumid olid endiselt alles. Ta ei olnud öelnud, et APÜ 
peaks lõpetama, isegi kui väsimuse ja meeleheite hetkedel ka sellised mõtted võimust tahtsid võtta. 
Vastupidi - Jumal oli kinnitanud, andnud tõotusi ja sõna, üles ehitanud ja avanud uksi ja Tema 
ustavusele mõeldes, jäi alles julgus jätkata. 


JÄTKA! 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

Jätkata sai nendega, kes olemas olid. 

Esimesena kogunesime palveks Kibuvitsa laiendatud sõpraderingiga. Vajasime kinnitust, kas ja 
kuidas edasi minna, ning püüdsime võimalikult täpselt kuulata ja tajuda Jumala juhtimist. Konkreetsed 
ja kohati isegi detailsed vastused, mida Jumal meie küsimustele andis, kinnitasid meid endid, aga ka 
seda, et tööd Kibuvitsa platsil ja projektiga tuleb jätkata.  2018. aasta üks juhistest oli tuua sellesse 
projekti ja platsile rohkem uusi inimesi. Teine, et Jumal ise juhib meid sammhaaval, aga kõik asjaga 
seotud inimesed peavad väga hoolikalt kuulama Tema juhtimist. Kolmas, et mõned asjad, mida olime 
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pidanud väljakutseks, oli tegelikult varustus tulevikuks, jpm. Maikuus toimus sõpraderingi teine 
kohtumine Kibuvitsa platsil, Nõval. See oli palve- ja ülistusepäev ja talgupäev. Juuni alguses 
külastasid platsi ülemaailmse laagrikeskuste juht Glenn Coombs Austraaliast ja vabtahtlike töömeeste 
juht Jürgen Teimann Saksamaalt, kes tutvusid projekti seisuga ning uurisid edasise praktilise koostöö 
võimalusi.   

Juulis toimus Kibuvitsa laagriplatsil kõige esimene 
ja rahvusvaheline laager noortele! Laagri tarvis oli 
vaja muretseda suurem lisatelk, pingid, lauad, ehitada 
juurde veel üks WC, püstitada ajutised dušširuumid; 
rajada otsetee bussipeatusest läbi metsa platsile (sest 
praegune juurdepääsutee ei kanna välja suuremat 
autode koormust), leida otsetee mereni jpm. Läbi selle 
laagri sai Kibuvits kohalikus kogukonnas tuttavaks ja 
omaks. Laager andis kogemuse, kui mitmekülgseid 
võimalusi pakkuv ning dünaamiline plats ja selle 
ümbrus on. 

Ilma juhita jäänud APÜ palvemeeskonda asus vedama Piret Meresmaa, kes igakuiselt infromeeris 
kõiki palvetajaid palveteemadest ja ka Jumala vastustest nendele palvetele. Usun, et tänu 
palvemeeskonna ustavale ja järjepidevale tööle on üldse olnud võimalik selle aasta väljakutsetest läbi 
minna. 

PLL. Jaanuaris toimus ka esimene laagritöö nõukogu (LTG) 
kohtumine, kus seisime sama küsimusega Jumala ees: kuidas edasi? 
Selleks ajaks oli kogu laagrite koordineerimise üle võtnud neli noort 
väga andekat ja pühendunud juhti - Johanna Vahermägi, Katriin 
Pannal, Siret Sepper ja Mattias Põldaru. “Neliku” ülesandeks jäi 
juurutada uued toimimisviisid, rajada struktuur mis kannaks töö 
laienemist, tagada kogu laagrite ja ka seminaride praktiline 
ettevalmistus. Seda kõike oli väga palju. Nelikut juhendas kohapeal 
tegevjuht, mentordas Steve Meeker, Horvaatia APÜ Leadership Lab’i 
juht. 
Esimese nõukogu kõige suurem väljakutse oli leida lahendus kuidas 

vastu võtta kõik laagritesse soovijad, kui oluline osa tiimist vajas puhkust, ülejäänud tiimi ja juhte aga oli 
alles väga vähe. Lisaks oli Jumal andnud märksõnad, et “kõik peab sündima hingamises” ja “tuleb 
loobuda läbi pressimisest”. Mitmekordse palvetamise peale sündis otsus teha vaid 4 laagrit ja need ei 
tohi olla suuremad kui 80 last / noort laagris. See tähendas suurt kurvastust paljudele noortele, sest ligi 
35% soovijatest ei mahtunud nendesse raamidesse. Kui märtsis avasime registreerimise, täitusid kõik 
kohad 12 tunniga! Väga raske oli öelda “ei” kõikidele, kes hiljaks jäid või ei mahtunud. Ja siis andis 
Jumal lisa. 16 ameeriklast Houstoni Baptistikogudusest, Texasest, olid plaaninud tulla suvel Eestisse 
kellelegi abiks ja otsisid rakendust. Kui olime neile 2 korda ära ütelnud, teatasid nad, et tulevad ikka ja 
usuvad et Jumal juhib neid õigete partneriteni. Nendest ja 8-st eesti tiimi liikmest sai kokku Kibuvitsa 
esimese laagri meeskond. See - 5. laager -  oli Jumala kingitus, kuhu saime kutsuda paljud neist, kes 
mujale ei mahtunud.
2018. aasta on ka KRUU sünniaasta. KRUU on üldtiimi juurde loodud  2 aastane kasvugrupp 
tulevastele tiimiliikmetele ja noortele juhtidele. Sinna saavad kandideerida noored alates 13. eluaastast, 
kes läbivad seal laagrimeeskonna liikme ettevalmistus- ja jüngerdamisprogrammi. KRUU osaleb üldtiimi 
üritustel ja teenib kaasa abitöödel laagrites, kasvab praktilistes väljakutsetes, kus iga liiget 
mentordatakse individuaalselt. Sel viisil saavad noored kokku kasvada põhitiimiga ning vajaliku toetuse 
arengus. PLL meeskond nimetas 2018.aasta üheks erilisemaks õnnistuseks KRUUs teenivaid noori ja 
nende panust laagrites - see andis põhitiimile võimaluse keset intensiivset laagriaega leida vajalikke 
hingetõmbepause. “Kuidas me enne kõike ilma KRUUta suutsime?” oli paljude hämmastus.

2018. aastal toimus kokku 5 laagrit, milles osales kokku ligi 400 noort ja last. Laagrite kogukulu oli 
€ 17 251, toetusi laagris osalemiseks sai 19 noort, kokku summas € 647. On suur palvevastus ja arm, 
et sellisel puhkeaastal aitas Jumal leida igale laagrile juhid ning vajaliku arvu vabatahtlikke meeskonda 
ning selle kõrval sai kasvada tulevaste noorte juhtide grupp.
Kaks noort juhti, Hanna Hark ja Rando Tomingas võtsid osa APÜ rahvusvahelistest koolitustest. 
Hanna lõpetas detsembris edukalt Global Children’s Forum Leadership Experience (Ülemaailmse 
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Lastetöö juhtide) kursuse, mis sisaldas uurimistööd ja projekti läbiviimist Eestis, iseseisvat tööd 
materjalidega ja otsekoolitust Lõuna-Aafrikas 5 nädala vältel. Õpetajateks olid tunnustatud õppejõud ja 
lastetöötegijad maailma eri paigust. Hanna enda sõnul arendas ja muutis see 1,5 aastat teda 
otsustavalt. Rando läbis erinevaid koolitustsükleid Horvaatias (Leadership Lab’i kursustel), Soomes 
(Wilderness Ministry Insititute treeninglaagris) ja Lätis (LLI kursusel), keskendudes peamiselt erinevate 
programmide läbiviimisele vabas looduses. Rõõmustame väga, et mõlemad suutsid seda kõike oma 
põhitöö ja õpingute kõrvalt, ning et meil on lisaks 2 uuele tugevale juhile ka laienenud võrgustik ja 
mitmeid uusi ideid noorte teenimiseks Eestis. Lähemalt 2018. aasta laagritööst saab lugeda PLL 2018 
uudiskirjast, APÜ kodulehelt.
 
Piiblitööd oli võimalik jätakta igapäevaste lugemiste ja kommentaaride näol raadios ja 
veebileheküljel. Läbi aasta kohtasin inimesi, kes tulid tänama või saatsid sõnumeid sellest, kuidas 
Jumala sõna selle programmi vahendusel oli neid aidanud või eluolukordi muutnud. Üks kauaaegne 
lugeja rääkis hiljuti, kuidas ta saadab oma igapäevased leiud “Piiblivõtmest” edasi oma tuttavate grupile 
ja kuidas see neid toetab. Loevad ja kuulavad nii vanemad kui ka päris noored, usklikud ja usule alles 
lähenevad inimesed. Jumala sõna ei tule kunagi tagasi tühjalt!
 Raadiotöös oli suur rõõm teha koostööd Kõrgema Usuteadusliku Seminari tudengitega. Raadiotöö 
meeskond sai juurde uusi autoreid - neli noort tudengit, kes tegid oma meediapraktika “Piiblivõtme” 
saates ja keda loodame kuulda ka edaspidi. Selles töös on tekkinud uus väljakutse: inimeste kasvav 
keskendumisvõime langus, mis tingib ka formaadi muutumise lühemaks ja kergemaks. Suur ja sügav 
tänu kõikidele püsiautoritele, kes on aidanud kanda seda tööd: Mart Metsala, Timo Lige, Raido Oras, 
Arho Tuhkru, Gunnar Kotiesen, Hindrek Taavet Taimla, Kaisa Kirikal, Karin Raja, Eenok Palm, Andres 
Jõgar, Marge Randlepp, Vilver Oras, Rein Laaneser, Mihkel Madalvee, Enn Veevo, Urmas Nagel, 
Hannes Hermaküla; ja uutele tulijatele: Aet Barinov, Toivo Kaasik, Annely Neame, Mart Oksa! Täname 
Raadio 7 ja Pereraadio töötegijaid kannatlikkuse, eriabi ja avatud koostöö eest.

ALUSTA UUT!
Eesti Kirikute Nõukogu toetusel ja koostöös Raadio 7’ga sai sel aastal 
alguse “Suure Piibliseikluse raadioturniir lastele”. 12 meeskonda 
Tallinna, Tartu ja Keila kristlike koolide ja pühapäevakoolide 8-11 
aastastest lastest, valmistasid ette 20 piiblilugu, millest stuudiosse tulles 
tõmbasid endale loosiga võistlusloo. Saatejuht Helen Lokuta juhtimisel 
arutleti stuudios loo üle ja vastati turniiriküsimustele. Saated esitati eetris 
2018 aasta sügiskuudel, ning neid on võimalik järelkuulata Raadio 7 
koduleheküljelt. Rõõmustame, et igal pühapäeval kogunesid paljud pered 
kuulama piiblilugusid, laste mõtteid ja vastuseid küsimustele; et tekkis 
arutelusid kodudes, vajadus vaadata täpsemalt üle kuuldud piiblilood; et 
erinevad põlvkonnad jagasid omavahel kogemusi usuteekonnast. Soovime 
õnne võitjatele ja tahame turniiriga jätkata 2019. aastal, et Jumala sõnast lähtuv osadus, Tema sõnum, 
juhised ja ligiolu võiks täita paljusid kodusid.

Mõeldes kõige väiksematele ( 3-7 aastastele) - alustasime koostöös 
maailma ühe suurima piiblilugemise keskkonna ja äpi loojate 
YouVersioni ja nende partneri One Hope organisatsioo-niga (USA)  
Laste piibli äpi väljaandmist eesti keeles. Rakendus sisaldab 41 
interaktiivset piiblilugu, mida väikesed savad kuulata, lugeda, erkaanil 
tegelasi liigutada,küsimustele vastata ja punkte koguda. Üha laienev 
nutimaailma tarbimine esitab vajaduse Jumala sõnumi edastamiseks ka 
sellisel viisil. Huvi Laste piibli äpi vastu on suur, eriti noorte kristlike 
perekondade seas  - kes seni on saanud seda kasutada vaid inglise 
keeles. Kasutusvõimalusi on rohkem - pühapäevakoolides, 

lasteasutustes, koguduste programmides jne. Eesti projekti juhib Pille 
Havakats. Palume teie eestpalveid selle väljaandmise õnnestumiseks 2019.aasta kevadtalvel, Jumala 
juhtimist ja õnnistusi rahvusvahelisele koostööle ja kaastöölistele Eestis. 

Piibli Väljakutse teise aasta raames andsime välja uued lugemisplaanid “Pool Piiblit” ja “Veerand 
Piiblt” aastaga läbi. Liikumisega liitus oluliselt vähem uusi liikmeid, osaliselt on põhjust ka selles, et
oleks vaja juurde vabatahtlikke väljakutse aktiivsuse tõstmiseks meedia vahendusel.
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2018.aastal koolitustest tahaks nimetada eriliselt kahte: märtsikuus toimus koostöös YWAM /Noored 
Missiooniga piibikooliga väga parktiline piiblikasutuse koolitus “Piibel ühe päevaga”. Koolituse 
eestvedajaks PLL meeskonna üks vabatahtlikke ja piiblikooli koordinaator Annelise Askjem (Norrast),  
läbiviijateks olid kooli lõpetajd Ukrainast ja Saksamaalt, kellele see oli ühtlasi eksamitöö. Seminar andis 
nelja 90 min loengu jooksul ülevaate Piiblist ning esmased tööriistad iseseisvaks Piibli uurimiseks. Kõik 
osalejad said tugeva aluse ja palju praktilisi võtteid, mida lisaks isiklikule piibliuurimisele saab kasutada 
ka erinevais grupitöödes.

  Septembris külastas esmakrodselt Eestit APÜ ülemaailmse laste- 
ja peretöö juht Terry Williams  Austraaliast. Kolme päeva jooksul 
viis ta läbi äärmiselt praktilise seminari lastetöö tegijatele, salvestas 
lastetööst ja peresuhetest mitu saadet Raadio 7’s  ja TV 7’s. Terry 
käsitles seminaril teemasid: usk kodus, terve ja tugeva perekonna 
alused; vanemate rollist; kuidas lastele edasi anda Jumala parimat, 
kuidas toetada nende usku ja jüngerdada lapsi; kuidas vastata laste 
küsimustele elust, surmast ja usust; kuidas toime tulla 
nutisõltuvusea ja/või keerulise käitumisega lastega jne.Tema 
põhisõnum oli, et kõige tugevam mõju laste usulisele kasvamisele, 
aga ka toimetulekus elu väljakutsetega, tuleb kodumustritest - 

vanemate endi elust, paarisuhtest ning nende avatud ja ausast suhtest lastega. Terry salvestatud 
saateid saab järelkuulata ja vaadata Raadio 7 ja TV 7 arhiivist. 

Ülemineku periood algas 2018.aastal ka APÜ juhatuses, ning juhatuse koosseis noorenes tunduvalt. 
Maikuus toimunud ühingu üldkoosolekul kinnitasime lahkunud juhatuse liikmete asemele Amanda ja 
Kaspar Eigi, sügisest asus vaatlejaliikme kohale ka Rando Tomingas. Noored vajavad aga vanemate 
tuge ja kogemust ning eriliselt eestpalveid. APÜ Asutajaliikmetest on juhatusse jäänud veel esimees 
Tarmo Lilleoja ja Jaan Bärenson. Väga on vaja leida uued inimesed Kibuvitsa arenduse etteotsa. APÜ 
töö 25 aastane kogemus kinnitab, et Jumalal on olemas plaan ja lahendused, aga neid saab leida 
üksnes palves. Nii tahame ka uuenenud juhatuses toetuda veel enam palves Jumala kuulamisele ja 
Tema juhtimisele.

Aprillikuus alustasime projekti kirjutamist Kodanikuühenduse Sihtkapitalile lootuses saada 
rahastust ühingu arendamiseks ja finantsvõimekuse tõstmiseks, võttes täisajaga tööle laagritöö 
koordinaatori. Ühingu arendamiseks ja jätkusuutlikkuseks on hädasti vaja teist täiskohaga töötegijat 
ning tulevikus ka tegevjuhi kohale järgmist inimest.
Projekt ettevalmistus oli väga mahukas, aga vajadus oli suur ning erinevate voorude läbimisel oli 
projekt ka edukas. Augustikuus tuli teade, et 83 st KÜSK’le esitatud projektist said rahastuse vaid 
esimesed 12 esitatud projekti. APÜ projekt jäi toetusest ilma, sest oli taotlejate reastuses 31.kohal.
See oli suur pettumus ja tõstatas veelkord küsimuse, kuidas ikkagi edasi minna. Positiivsele poolele jäi 
projekti raames tehtud ühingu olukorra põhjalik analüüs, abiks tulnud eksperdid väljapoolt ja saadud 
kogemus.  

Novembrikuus alustasime APÜ loodud ja aastaid iseseisvalt toiminud koolitöö MTÜ SEOS Estonia 
lõpetamisprotsessi. Põhjuseks töö juhi, vabatahtlike ja finantseerimise puudumine. Anthony Jessop, 
kes seni juhtis SEOS’e tööd, täidab juba alates 2017. aastast EKNK Vineyardi koguduse pastori 
kohuseid ning abiellus käesoleva aasta sügisel, ega jõua enam jätkata SEOS’e tööd. Ka Vali Vabadus 
tuurid on praeguseks peatunud. Koolides oodatakse küll endiselt SEOS’e loenguid, aga kuni uute 
tegijate leidmiseni tuleb kogu materjal panna ootele.

Nii on APÜ praegu otsekui ikka veel “üleminekusillal” - liikumiseks on ruumi mõne sammu jagu, mis ees 
ootab, seda võime vaid aimata, kogu töö on otsekui “õhus”. 

Ka jõuluajal ja uue aasta alguses oleme “üleminekusillal”. Tagasivaadates saame end kinnitada 
sellega, mida Jumal on teinud, edasist aga ei tea. Sageli arvame, et kui teaksime rohkem, oleks 
kindlam minna…Piibel aga ütleb, et teadmisest tähtsam on tunda Jumalat (kelle käed hoiavad kõiki 
“üleminekusildu”) ja et Jumal tunneks meid. Sellele saame rajada kogu lootuse. 

Täname südamest Sind, hea sõber, et oled sel keerulisel aastal toetanud APÜ tööd! Kutsume  
koos meiega teekonda jätkama, tähistama Jumala headust ja ustavust ning tegema eestpalveid 
eesootava pärast. Õnnistatud jõulupühi ja Uut Aastat!

Mari Vahermägi




