Avatud Piibli Ühingu

Uudiskiri 2016
Eesti Kirikute Nõukogu ja Saar Poll
OÜ poolt korraldatud religioonisotsioloogilise uuringu “Elust,
usust ja usuelust 2015” kogumikus “Kuhu lähed Maarjamaa?”
avaldatud andmed Piibli kasutuse kohta kinnitasid, et tööpõld
Piibli lugemise osas on tohutu. Uurimuse raames küsitleti
inimesi vanuses 15-74 eluaastat, ning neist umbes 36% nimetas
end kristlaseks. Neist aga loeb iga päev Piiblit vaid 7%(!!), kord
nädalas 10 %, aga üldse ei loe Piiblit 48%, ehk pea pooled end
kristlasena määratlenud inimesed! Enamik kristlastest mainis, et
vajavad paremat Piibli tõlgendamist, sest neil on raske loetust
aru saada.
Sellele mõeldes on eriline tänu Jumalale kõigi APÜ 8
piiblilugemise laagri eest 2016. aastal ning üle 500 noore eest, kes neis igapäevaselt Piiblit uuris
ja loetut enda eluga seostas. Nii kasvavad piiblit avada soovivad uued põlvkonnad! APÜ kogemus
on, et Piiblit avama julgustab eelkõige kogemus Jumalast, kes Piibli kaudu inimest isiklikult
kõnetab. Et Jumal tahab kõnetada, seda tõestavad kasvõi PLL meeskonna iganädalased
piibliuurimise kodugrupid, millest noored pole nõus loobuma ka kõige pingelisemal ajal, ning mis
sel aastal kohtuvad juba 2X nädalas ning 2 linnas! Pikemalt PLL laagrisuvest saab lugeda
uudiskirjast “PLL laagrisuvi 2016” http://www.avatudpiibel.ee/apy/uudiskiri
Rohkem kui 500 lapseni jõudis piibliuurimise rubriik
“Stopp” ka lasteajakirja “Päikesekiir” vahendusel,
neljal korral aastas. “Suures Piibliseikluses” seiklesid
lapsed 2016 aastal Elva, Keila ja Tallinna Kalju koguduse
pühapäevakoolis. Kahjuks aga ei ole selle raamatu
võimalusi avastanud ja kasutamas lapsevanemad
kodudes ning ei oska öelda, kas tegu on ajapuudusega
või hoopis sellega, et raamatu võimalusi on riiulilt
vaadates väga raske avastada. Palume “Suure
Piibliseikluse” kodukasutuse leviku pärast jätkata
eestpalveid!
“Piiblivõti” kõlas raadioeetris 2-3
korda päevas läbi aasta, avades
piiblisõnumit tuhandeile kuulajatele.
Saime mitmelt tänulikku tagasisidet,
suur rõõm oli tervitada uusi seletuste
autoreid nii nooremate kui vanemate
seas; eritänud kuuluvad Raadio 7 le ja Pereraadiole sõbraliku koostöö eest,
aga eriti selle eest, et mõlema arhiivist on “Piiblivõtme” saated ka
järelkuulatavad kõikidele.
“Piiblivõti “ veebileheküljel sai samuti lugejaid juurde. Paljudelt kuulsin, et
see on neile muutunud igapäevaselt tugevdavaks “toiduportsjoniks”, samuti
kinnitavad tekstide tõlkijad, et kommentaare tõlkides saavad nad eelkõige ise
õnnistatud. Palvetage kõikide tõlkijate eest, keda oleks hädasti juurde vaja,
sest see on jätkuv igapäevane töö. Ka piiblitekstide kommentaaride arhiiv
veebis on avatud kõikidele, ning mitmete kirjakohtade juurde on praeguseks
tekkinud juba mitu erinevat kommentaari.

Vähene kirjastustegevus toetas sel aastal eelkõige piiblilugemist: lisaks iga-aastaselt ilmuvale
“Piiblivõtme lugemisplaanile 2016”, tegime aasta alguses voldiku “Lahinguvarustus” -see on
Ef 6: 10-18 põhjal kirjutatud palve, kus varustuse elemente (ja seotud piibitekste) ükshaaval läbi
paludes, need otsekui “pannakse selga” ning palvetaja on vaimselt kinnitanud end seisma Jumala
väes ja tõotustel. Palve igapäevane kasutamine tõi paljude ellu tuntava muutuse ning tugevuse.
Seda voldikut tuli mitmel korral juurde trükkida, sest lisaks noortele, oli see nõutud ka mitme
koguduse poolt. Koostöös Soome APÜ’ga, andsime välja Piibli järjehoidja “Ajajoon”
täiskasvanutele, ning Slovakkia APÜ’ga järjehoidja “Ajajoon lastele”. Mõlema eesmärgiks on
aidata nii loetud piiblilugu, kui ka oma elu näha Piibli ja Jumala plaani tervikpildis, aidata sündmusi
näha pikemas perspektiivis. Nii voldkuid kui järjehoidjaid saab jätkuvalt küsida APÜ kontorist.
Toimusid ettevalmistused noorte piiblivihiku “Sõna II” ja ka mõne pühapäevakooli materjali
väljaandmiseks, aga need ei ole veel trükki läinud.
Ühekordseid piiblikasutuse edendamise
sündmusi oli väga mitmesuguseid. Kindlasti
tuleb mainida noorte Piiblipäevade raames
avatud APÜ piibliuurimise ja viktoriini lauda,
mida kasutati aktiivselt; erinevate
piiblilugemise meetodite tutvustamist ja läbi
proovimist noortegruppides tegime läbi aasta
koos Iisak Virmaga Tallinna Kesklinna
kogudusest; oli jutlusi, raadiosaateid ja
ettekandeid Piibli kasutusest - EMK
noorteteenistusel, EELK Noorte Piiblikoolis
loengud “Piibel kui Eluleib”, EELK Risti
koguduses ettekanne “Sõna meis ja peredes”;
Tartu Salemi BK suvelaagris seminar palvest;
artikkel veebiajakirjas Kirik ja Teoloogia;
Klassikaraadios ja Vikerraadios peetud hommikpalvusi ning individuaalseid juhendamisi. Lisaks
muid esinemisi: pereteemadel sai peetud temaatiline seminar Abielufestivalil; seminar “Austaja”
Rakvere Naistekonverentsil; Hariduskonverentsil “Väärtused ja voorused” õpikoda noorte
väärtushinnagutest SEOS’e koolitöö põhjal. Ülemaailmsel naiste palvepäeval Pirita kloostris jutlus.
Läbi aasta toimus aga palju laiapõhjalisema otseslt piiblilugemisele innustava algatuse “Piibli
väljakutse” ettevalmistus,mis stardib 1.jaanuarist 2017 (vt APÜ
veebileheküljelt).
Teine tähelepanu fookuses olnud tööharu oli Kibuvitsa laagrikeskuse
arendus. Aasta alguses käisid keskuse arengut kooskõlastamas APÜ
Euroopa regiooni juht Monika Kuschmierz (Saksamaalt) ning
ülemaailmse APÜ laagrikeskuste arendamise juht Glenn Coombs
(Austraaliast). Koos APÜ juhatusega allkirjastati tegevuse ja ajaplaan,
mille eesmärgiks oli jõuda võimalikult kiirelt esimese hooneni krundil, et
saaks alustada tegevustega. Kohtuti projekti juhi Argo Veidega ning
arhitekt Enn Laansooga, kes on projekti läbi aastate põhiliselt vedanud.
Arutluse tulipunktis oli rahastuse leidmine edasisteks töödeks. Jumal on
õnnistanud Kibuvitsa projekti sel aastal lisarahastusega, mis võimaldas
aasta lõpuks valmis saada nii puurkaevu kui ka elektriühenduse.
Seoses hoonestusega, tuli ka projekti kõige suurem väljakutse.
Hoonete kavandite tegemisel kaalusime palves veelkord valitud
lahendusi, ning tekkis väga selge arusaamine, et planeeritud esmane
hoone on liiga väike. Arvestades väga vähese olemasoleva finantsiga,
tundus esialgu hullumeelne hakata planeerima suuremat hoonet, aga
viimselt tuli teha ususamm ning praeguseks on nn “suure maja” eskiisid
valmis ja ka rahvusvahelisetele toetajatele esitatud. Kõik nõustuvad
sellise hoone vajalikkusega, finantsides aga vajame hoone püsti
panemiseks väga suuri Jumala imesid. Oleme läbi 25 tegevusaasta

kogenud Jumala imelist abi ja soosingut väga mitmes projektis
( PLL; SEOS), Kibuvitsa suure maja vajadus, aga ületab kõik
eelnenud ning siin kõnnime hetkel sõna otseses mõttes “vee peal”.
Seepärast vajame kogu võimalikku eestpalveabi - et teha õigeid
otsuseid ning tajuda kuhu ja kuidas Jumal meid juhib. Ja täname
kogu südamest iga annetuse ja toetuse eest sellele projektile!
Usume, et kui Jumal on juhtinud meid siiamaani, siis kusagil,
kuidagi, on Temal plaan ja võimalused ka ehituste vajaduste
katmiseks.
PLL meeskonna noored alustasid nende palvetega oktoobrikuus, kui
toimus Kibuvitsa esimene paastu- ja palveöö keskuse krundil.
Puuduvat hoonet asendasid seekord ülikerged, katusega võrkkiiged,
mille laagrite väliürituste tarvis hankisid meile välissponsorid. Karges
sügisöös oli vaid kiiges magamine juba üsna jahe, aga eestpalvete intensiivsust ja osadust lõkke
ümber see ei vähendanud.
Suvel keset laagrihooaega oli vaja kiirelt leida uus laopind, korrastada see ja kolida. Koos Eesti
Piibliseltsiga sai see leitud ning paljude vabatahtlike abiga korrastatud ja kolitud. Laoüür ka tõusis
uues kohas, kuid suur asi on see, et enam ei pea tassima raskeid kaste treppe mööda, vaid saab
otse uksest autoni viia.
Aasta oli aktiivne ka reiside poolest. APÜ Euroopa liikumiste juhtide kohtumine toimus Kreekas,
Ateenas ja selle käigus külastasime ka sealseid
pagulaslaagreid, õppisime Kreeka APÜ kogemusest;
Sügisene töötegijate konverents toimus Frankfurdis,
Saksamaal, kus osalesima kolmekesi koos Katriin
Pannali ja Kairi Ervaldiga ning jagasime palve mõjust
enda töös. Maikuu keskelt juuli lõpuni oli üle 20 aasta
tegevjuhi esimene sabatiperiood ( 6 nädalat) mis oli
äärmiselt vajalik ja tänuväärne. Sel ajal külastasin
Iisraeli ning töö raames Inglismaal erinevaid
kristlikke kogukondi.
Jumal on meid töös üllatanud ja juhtinud läbi aasta.
Iseloomulik aga on see, et kõik hingamises ja
õnnistusega tulnud ettevõtmised on alguse saanud
palves. Piibli avamine, selle sõnumi mõistmine ja
rakendamine on võimatu ilma eraldatud ja vaikuses
veedetud ajata koos Jumalaga. Eestpalve töö on
sellepärast kõige olulisem tööharu üldse. Aga
inimestel on järejst keerulisem seda aega “välja nõuda” argipäeva kiires. APÜ tööd on õnnistanud
kõik need, kes eestpalveteks selle aja on võtnud: APÜ palvetöö meeskond Ruth Alase juhtimisel
on läbi aasta olnud ustavalt “rindel”; PLL laagrite eestpalvetajad; noorte palved iganädalastel
kohtumistel, koguduste palved kes oma noori ja lapsi programmidesse saatnud on, raadiosaadete
kuulajate palved autorite ja töö eest ja paljud inimesed, kelle nime me ehk kõiki ei teagi. Aitäh teile
kõikidele, kes olete selles palvevõrgustikus kandnud kogu tööd ja töötegijaid! Nii palju imesid,
lahendusi, uusi alagtusi on sündinud just teie palvete tõttu! Ja suur suur tänu igale annetajale,
kes ka oma piskust on ustavalt toetanud seda tööd! Jumal õnnistagu rohkelt teid kõiki ja teie külvi
sellesse töösse.
“….Ära karda, sest mina olen sinuga; ära vaata ümber, sest mina olen su Jumal: ma teen
su tugevaks, ma aitan sind, ma toetan sind oma õiguse parema käega! “ (Js 41:10)
Õnnistuse soovidega aastaks 2017,
Mari Vahermägi
APÜ tegevjuht

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

