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Enne kui lõpeb kuldne lehesadu, tahaks kõikide
armsate sõprade - toetajatega jagada APÜ
möödunud kevade-suve kuldseid hetki.
Jaanuaris alustasime suure küsimärgiga. Oli lahkunud
nii palju abilisi, oli alanud masu ja hinge näris kahtlus:
kas suudame sel aastal ühegi laagri korraldada ning
isegi kui suudame, kas jagub tulijaid!?
Praegu vaatame tagasi viiele (!) erakordsele laagrile –
mida ühtse joonena iseloomustab imeline Jumala
ligitulek. Kokku rohkem kui 230 last, noort,
täiskasvanut ja vanemat inimest sai puudutatud
Jumalast, sai julgustuse
minna Jumalale
ligemale. See oli tõeline
taevane soosing ja õnnistus mida korduvalt erinevais olukordades
kogesime. Ime oli see, et tulime finantsidega tasakaalu, imeline abi tuli
täpselt õigeks ajaks sponsoritelt vahendite aga ka toidu näol, õigel
hetkel saabusid puuduolevad kokad ja tegevusalade juhid, mitte ükski
ligi 50st noorest rattaga maanteel ei sattunud õnnetusse jne. Esimest
korda telliti meilt laagreid: te ei kujuta ette milline rõõm oli kuulda
soovi: me tahame piiblilugemise laagrit, et paremini Jumalaga
osaduses olemist õppida! Või teha laagriprogramm ümber, sest noored
ütlevad: me tahame veel rohkem piiblit lugeda, me ei taha mänge,
tahame osadust ja palvet! Laagrite spekter laienes – piiblilugemise
põhiformaadile lisandusid perelaager, rattalaager, pühenduslaager,
koorilaager. Esmakordsena sellest aastast oli laste ja noortelaagri
ettevalmistamisel põhitöö/ ideede kandjaks LTG ( laagrite tuumik/
tugigrupp) – vanemad tiimiliikmed, kes väikse aktiivina teistest enam
vaeva nägi ning kelle liikmed ka laagreid tegelikult juhtisid. Suur
laagritiim noorenes kolmandiku võrra, mitmed said esmakordse
kogemuse sellisest „seiklusest“. Kõige imelisem aga oli näha
eestpalvel, pisarais maas Jumalat otsimas, Vaimus hõiskamas ja
rõõmustamas kümneid ja kümneid noori ja lapsi. Näha Jumalat
tervendamas ja uuendamas, kogeda koos Jumala palge ees olemise,
täitumise, Tema ligi tulemise eriõnnistust… Nagu üks poiss – kes
lastelaagris esmakordselt elus palvetas ning hiljem ütles, et see oli nii
hea et ta sel õhtul palvetas 18X järjest! Jumal on
ustav, tema poole tasub hüüda ja ta annab abi
ülevoolavalt! Tänage Teda koos meiega, täname
kõiki teid, kes olete meid toetanud!

Järgmine suur ime sündis juunikuus: 18.juunil 2009
– ostsime Kibuvitsa maa Nõval, ligi 4 hektarit keset metsa, et Jumala
abiga rajada sinna kristlik laagri- ja taastuskeskus! 6 aastat meie
ühiseid palveid kandis viimaks nähtavat vilja! Ja kuigi ees on pikk tee –
tahame eelkõige teha tänupalveid aga ka paluda, et Jumal oleks ligi ja
juhtimas kogu arendusprotsessi – iga annetajat, liitujat, partnerit,
toetajat ja iga otsust mis on vaja teha. Erilist õnnistust palume APÜ
juhatuse esimehele Enn Laansoole, kes juhib esimest arendusetappi.
Kui juunikuus VRV projektijuhi, Veronikaga
kokkuvõtteid tegime, siis selgus, et II poolaastal oli 4
kuuga koolides antud 45 loengut ning loengutes
osalenud üle 1200 noore! See on kordi rohkem kui

eelmisel aastal. Mitmed koolid kes alguses tellisid vaid ühe loengu,
soovisid hiljem lisa ja sama ka teistele klassidele. Rõõmustame
tekkinud usaldussuhte üle koolidega, sellest, et tellimusi jätkus
sügiseks. Suurim roll on siin meie noortel koolitajatel, kes seda väga
pingelist tööd on palvetavate südametega teinud. Eritänu Miguel ja
Mai Zayasele, kes on osalenud pere ja kogudusetöö kõrvalt.
Koolitajad ise: “ Praegused presentatsioonid on väga head ja
töötavad… väga innustav on kontakt noortega - sul on 90 minutit, et
kellegi elust osa olla- mis sa selle ajaga teed, kas sa saad midagi teha,
mis mõjutab nende ülejäänud elu? … Olen VRV-ga , sest saan anda
noortele midagi, mis on oluline...saan välja jagada, mitte ei võta koguaeg.
Siiani ei ole koolid leidnud vahendeid selle töö eest tasumiseks ja nii
teeme endiselt tööd oma vahenditest. Kevadel kirjutatud suurprojekt
sai meie suureks pettumuseks eitava vastuse – septembris kirjutas
Veronika valmis uue, mille tulemusi praegu ootame. Septembris selgus
ka et oluline osa meie noortest Tallinna piirkonna lektoritest on liikunud
Tartusse ja hetkel vajame hädasti juurde uusi lektoreid. Neid aga tuleb
enne veel koolitada. Tänu Eesti Kirikute Nõukogult saadud toetusele
ning paljude sõprade annetustele oleme siiski veel välja tulnud.
Slavanka Trusti toel oleme saanud ka projektijuhile palka maksta. Mis
edasi saab, me veel ei tea – täname südamest kui aitate palvetada.
Kevadel käis meie tööga tutvumas Põhja Iirimaal tunnustatud
organisatsiooni „Love for Life“ esindaja Olwyn Marks ning saime
tugevalt julgustatud laiendama oma tööd ka lastevanemate ning
õpetajateni. Loodame mõlema partnersuhte süvenemist veel
suuremas määras ning palume teie eestpalveid ka selleks. Masu tõttu
pidime kevadel hüvasti jätma fantastilise projekti juhi assistendi –
Hanna – Kerli Metsalaga, kes siiski vabatahtliku lektorina jätkab, kuigi
palju väiksemas mahus.
Kuldseid hetki oli veel palju- kasvõi igahommikune
raadiokommentaar – üks meie autoritest jagamas
oma kohtumist Jumalaga Pühakirja vahendusel –
ning ikka tuleb tagasisidet, nagu see: Tänan väga
Jumalat ja teid, et meil on olemas niisugune saade
nagu "piiblivõti"! Tänane saade oli minu jaoks
kümnesse!“ Või laulupeoaegne kohtumine vanade sõprade ja meie töö toetajatega
Austraaliast: Margaret ja Brian Hilliga,
Viimane mida siin teiega jagada saan on meie uus äsjailmunud vihik
lastetöö tegijatele: „Nõuandeid toimetulekuks laste keerulise
käitumisega“. See sai teoks tänu koostööle Inglismaa ja Wales’i APÜ,
LNK ja Eesti Lastemisjoniga. Kuldne on iga hetk kui saan järjekordse
tellimuse ja tänukirja meie kodulehelt allalaaditava pühapäevakooli
materjalide jaoks. Siis mõtlen südametänus, et ainult Jumal teeb
võimalikuks sellised võrgustikud pannes Eestimaa lapsi teenima autorid
Inglismaal, tõlkija Merle Toome USA-s – toimetajad ja kujundajad siin Eestis! Selleks, et
sadadel lastel oleks taas Jumalaga kohtumise kuldseid hetki!
Ilmutuse raamatus ( 8:3) räägitakse inglist, kes Jumala altari ees seisab käes kuldne
suitsutusnõu milles pühade palved pannakse altarile. Olen rohkem kui veendunud, et APÜ
kuldsed hetked on sündinud eelkõige ustavate pühade palvetes. Ei ole ülemat kohtumist
kui seista meie Jumala altari ees – seda kogesime, seda igatseme, selle nimel tahame jätkata tööd.
Kuldseid hetki ning õnnistavaid kohtumisi teile kõikidele soovides ning Jumalat iga APÜ sõbra,
vabatahtliku ja toetaja eest tänades!
Mari Vahermägi
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