
	  

	  
Kilde	  APÜ	  Eruoopa	  Nõukogu	  konverentsilt	  
18.-‐21.	  mail	  2001	  Männedorfis,	  Šveitsis	  
	  
Kohal	  viibisid	  peaaegu	  kõik	  26	  Lääne-‐	  ja	  Ida	  -‐	  Euroopa	  liikumiste	  juhid.	  Lisaks	  Briti/	  Iirimaa	  esindaja	  
Bill	  MacDonald	  ,	  samuti	  rahvusvhaelise	  töö	  juht	  Emmanuel	  Oladipo.	  Jooksva	  töö	  tavaprobleemide	  
arutamise	  ja	  lahendamise	  kõrval,	  oli	  huvipakkuvat	  ka	  üldisemas	  plaanis.	  
	  
Konverentsi	  üldine	  õhkkond	  oli	  täis	  lootust	  ja	  teotahet.	  Kuigi	  Euroopas	  annab	  tunda	  huvi	  langus	  
trükitud	  kristlike	  materjalide	  osas	  -‐	  on	  Jumala	  juhatusel	  leitud	  mitmeid	  muid	  ühiskonda	  puudutavaid	  
tööväljundeid.	  Nii	  Šveitsis,	  Saksamaal,	  Prantsusmaal,	  Hollandis	  aga	  ka	  Lätis,	  Kroaatias,	  Poolas,	  
Jugaoslaavias,	  jt	  -‐	  jätkub	  APÜ	  piiblilugemise	  laagritesse	  rohkem	  lapsi	  kui	  suudetakse	  vastu	  võtta.	  
Laagrite	  programmid	  on	  üles	  ehitatud	  teatud	  kindlale	  lõigule/teemale	  Piiblist,	  mida	  lapsed	  ise	  loevad	  
ja	  mille	  juurde	  päeva	  jooksul	  korduvalt	  pöördutakse.	  Samas	  saab	  laagreid	  eristada	  ka	  tegevusalade	  
järgi-‐	  kuulsime	  näiteks	  arvutilaagritest,	  keeleõppelaagritest,	  mägironimiselaagritest,	  "ellujäämise"	  e	  
rasketes	  oludes	  toimetulemise	  laagritest	  jne.	  
APÜ	  töö	  suurimaks	  sihtgrupiks	  on	  endiselt	  erinevas	  eas	  lapsed,	  kuid	  tundub,	  et	  on	  tekkimas	  uus	  
rõhuasetus,	  kus	  last	  ei	  võeta	  eraldiseisvana,	  vaid	  koos	  tema	  perekonnaga.	  Kuulsime	  emade	  ja	  laste	  
piiblilnädalast	  Slovakkias,	  samuti	  isadele	  ja	  poegadele	  planeeritavaist	  programmidest.	  
Tõeliselt	  innustav	  oli	  jälgida,	  kuidas	  ühendades	  Piiblit	  ja	  sporti	  võib	  jõuda	  perekonnani	  tervikuna,	  
ühtlasi	  pakkuda	  koostöö	  võimalust	  erinevaile	  kirikuile,	  kristlikele	  organisatsionidele	  ning	  kohalikele	  
omavalitsustele.	  Nimetuse	  all	  "Kids	  Games"	  toimunud	  kristlikel	  nn	  laste	  olümpiamängudel,	  on	  
vaimuliku	  programmi	  koostajaks,	  mõnel	  pool	  aga	  ka	  mängude	  initsiaatoriks	  APÜ.	  Võisime	  video	  
vahendusel	  jälgida	  lõike	  Kairos	  toimunud	  mängudelt.	  Lähitulevikus	  Ida	  -‐Euroopa	  poolel	  plaanib	  sama	  
suurüritust	  korrladada	  Poola	  APÜ.	  Koostatud	  programmid,	  ja	  omandatud	  kogemused	  aga	  on	  saadaval	  
kõigile	  APÜ	  liikumistele.	  
Seoses	  lähenevate	  olümpiamängudega	  Kreekas	  2004,	  planeeritakse	  veel	  üht	  üle-‐Euroopalist,	  sporti,	  
Uut	  Testamenti	  ning	  kunsti	  siduvat	  lastevõistlust.	  Lähem	  informatsioon	  tuleb	  kindlasti	  ka	  Eesti	  APÜ	  
koduleheküljele.	  
Skandinaaviamaades	  (koos	  nendega	  kuulub	  ka	  Eesti	  Euroopa	  APÜ	  Põhjaregiooni)	  on	  laagritöö	  
vähemaktiivne,	  aga	  aktiivselt	  kasutatakse	  sealsetes	  maades	  APÜ	  poolt	  pakutavaid	  programme.	  
Kuulsime	  Avatud	  Piibli	  nädalalõppudest	  Rootsi	  kirikutes,	  "Pealelõunaist	  koos	  Piibliga"	  Lätis.	  Norra	  
APÜ	  pakub	  programme	  nii	  laagritele	  kui	  konfirmantidele,	  seda	  koos	  kirjalike	  materjalidega.	  Taani	  on	  
alustanud	  tööd	  põgenike	  hulgas.	  
Kokkutulnuile	  edaisseks	  arutluseks	  tõstatas	  Inglismaa	  ja	  Iiri	  regiooni	  esindaja	  küsimuse:	  mida	  
tähendab	  koostöö	  kirikutega	  APÜ-‐le	  praktikas?	  Pandi	  südamele	  selle	  koostöö	  täpsem	  fromuleerimine	  
kohalikus	  kontekstis.	  Briti/Iiri	  regioonis	  on	  APÜ	  roll	  ulatunud	  innustajast	  ja	  materjalide/	  tegijatega	  
varustajast	  kuni	  laste/noortetöö	  tegijate	  juhendaja	  rollini.	  Aktuaalseks	  muudab	  küsimuse	  ka	  fakt,	  et	  
endiselt	  väheneb	  kirikusse	  tulevate	  noorte	  hulk,	  veel	  väiksem	  on	  aga	  vaimulikku	  ametit	  omandavate	  
noorte	  osa.	  Suuri	  jõupingutusi	  nõuab,	  aga	  ka	  suuri	  ootusi	  pannakse	  Nottinghamis,	  4.-‐10.septembril	  
2001	  toimuv	  APÜ	  Ülemaailmne	  Konverents	  (Scripture	  Union	  Internatioanl	  Conference),	  mis	  iga	  8	  või	  
9	  aasta	  tagant	  ühendab	  kõiki,	  enam	  kui	  135	  erinevas	  riigis	  toimivat	  liikumist.	  
Euroopas	  tunda	  andvast	  finantsprobleemidest	  rääkides	  oli	  kuulda	  ühelt	  poolt	  üleskutset	  palvetöö	  
intensiivistamiseks,	  teisalt	  aga	  meeldetuletust,	  et	  "Jumal	  ei	  maksa	  selle	  eest,	  mida	  Ta	  pole	  tellinud".	  
Subregioonide	  nõupidamisel	  otsustati,	  et	  aastal	  2002	  kogunevad	  Põhjaregiooni	  juhid	  nõupidamisele	  
Eestisse.	  2002	  on	  Eesti	  APÜ-‐le	  tähendusrikas.	  Seoses	  10	  tegevusaasta	  täitumisega	  saame	  vastu	  võtta	  
külalisi	  nii	  Euroopa	  kui	  üleamaailmsel	  tasandil.	  
	  
	  
	  


