
August 1868. Josiah Spiers on puhkusel Llandudos, Põhja 
Wales’is. Rannal jalutades kirjutab ta suurelt liiva sisse 
sõnad: “Jumal on armastus” ja palub lastel tähed kaunistada 
merekarpide ja mererohuga. Sel ajal kui lapsed ülesannet 
täidavad, jutustab Josiah neile, mida see lause tähendab. 
Esimene rannamisjoni üritus oli sündinud.

2. juunil 1867 kogub 
Josiah Spiers 
oma elutuppa, 
Islingtonis 15 last, 
proovides jagada 
neile eakohasel 
viisil sõnumit 
Kristusest.

Tom Bishop oli samalaadseid kogunemisi 
alustanud lõuna Londonis. Üheskoos jätkati 
sellist laste teenmist CSSM (Children Special 
Service Mission - Laste Erilise Teenimise Misjon) 
loosungi all.



Põhja Inglismaal elav Annie 
Marston soovis julgustada 

oma pühapäevakooli rühma 
lapsi ise igal päeval Piiblit 
lugema. CSSM lubas teda 

selles aidata, ning 1. aprillil 
1879 sündis esimene Scripture 

Union’i piiblilugemise 
kalender, mis levis kiirelt 6000 

uue liikmeni.
Rattamisjoni meeskond

alustab SU tööga Jaapanis



1892	  

In	  August	  1892	  a	  group	  of	  
55	  boys	  arrived	  at	  a	  camp	  
in	  LiOlehampton	  on	  the	  
south	  coast	  of	  England.	  
This	  was	  the	  first-‐ever	  
Chris4an	  camp	  for	  young	  
people.	  It	  became	  an	  
instant	  success	  which	  was	  
copied	  around	  the	  world.	  

By	  1893	  CSSM	  had	  
distributed	  13	  
million	  children’s	  
leaflets	  in	  fi\y	  
languages	  all	  around	  
the	  world.	  By	  1900	  
this	  had	  grown	  to	  18	  
million.	  

1901	  Roddy	  Archibald	  
pioneer	  in	  India	  

Caravan	  Mission	  

1893. aastaks oli 
jagatud 13 miljonit 
CSSM liikmekaarti 50 
keeles üle maailma. 
Aastaks 1900 oli 
liikmete arv kasvanud 
18 miljonini.

1892. aasta augustis 
saabus 55 liikmeline 
poistegrupp Inglismaa 
lõunakaldale, 
Littlehamptoni 
laagriplatsile. See oli 
kõige esimene kristlik 
laager, mida tehti 
noortele. Laagrit saatis 
suur edu ning seda 
kopeeriti üle terve 
maailma.

1901. aastal alustab 
Roddy Archibald tööd 
Indias

Vankrimisjon



1923	  

Edmund	  Clark	  
pioneer	  in	  Australia	  

The	  first	  Scripture	  Union	  
'notes'	  are	  published,	  1923	   Campsite	  in	  Vennes,	  Switzerland,	  1934	  

Camp,	  South	  Africa	  

Camp,	  New	  Zealand	  

Mission,	  India	  

1923. aastal trükitakse esimesed 
Scripture Unioni piibliseletuste 
vihikud.

alustab 
SU tööga Austraalias

1934 avatakse SU laagrikeskus Šveitsis, Vennes

Laager Lõuna-Aafrikas

Laager Uus Meremaal

SU Misjon Indias



1960	  

In	  May	  1960,	  21	  leaders	  
from	  12	  countries	  gathered	  
at	  'Old	  Jordans'	  in	  England	  
for	  a	  historic	  conference.	  	  
A	  'regional’	  framework	  was	  
agreed	  giving	  the	  established	  
Movements	  
around	  the	  world	  
responsibility	  for	  
development	  in	  their	  
geographical	  areas.	  

Girls	  School	  SU	  Group,	  Ghana	  

ISCF	  School	  Group,	  Fiji	  

Junior	  ISCF	  Singapore	  

Audio	  Visual	  
Resources,	  England	  

1960. aasta maikuus kogunevad 
21 juhti 12 riigist Inglismaale, 
“Old Jordans” keskusesse 
ajaloolisele konverentsile. 
Seal lepitakse kokku edasise 
töö regionaalses struktuuris, mis 
andis tugevatele SU liikumistele 
üle maailma vastutuse 
töö arendamise eest enda 
geograafi lises piirkonnas.

Inglismaal luuakse esimesed 
audiovisuaalsed abimaterjalid.

SU koolitöö grupp Ghanas, 
Aafrikas

Evngeelsete üliõpilaste 
kooligrupp Fidži saartel

Evangeelsete üliõpilaste 
juunioride grupp 

Singapuris



1985	  

In	  1985	  at	  an	  
interna4onal	  
conference	  in	  
Harare,	  
Zimbabwe	  the	  
Aim,	  Belief	  
Statement	  and	  
Basic	  
Philosophy	  of	  
SU	  are	  agreed	  

As	  communism	  
collapses	  in	  the	  late	  
80's	  SU	  begins	  to	  
grow	  in	  Eastern	  
Europe,	  East	  Asia	  and	  
Former	  Soviet	  
Republics	  

Many	  SU	  bookshops	  are	  sold	  as	  the	  priority	  is	  placed	  on	  crea4ng	  resources	  for	  ministry	  

Ministry	  con4nues	  to	  diversify	  with	  growth	  in	  Schools	  ministry,	  camping,	  
holiday	  ac4vi4es,	  and	  special	  ministries	  such	  as	  'Aid	  for	  Aids'	  values	  
educa4on,	  work	  with	  street	  kids,	  and	  ministry	  to	  orphans.	  

Camp	  in	  Moscow	  

Children’s	  Ministry,	  Cambodia	  

1985. aastal toimub 
Zimbabwes, Harares 
rahvusvaheline 
konverents, mille 
käigus lepitakse 
kokku SU 
usutunnistuses, 
tööpõhimõtetes 
ja alusfi losoofi as, 
ning koondatakse 
dokumenti “Scipture 
Union’i eesmärgid, 
tõekspidamised ja 
tööpõhimõtted.”

Liikumine kasvab mitmekesistes töövormides, lisandub töö koolides, laagrite 
töö, erinevd vaheaja programmid, ning erillise suunitlusega tööharud nagu “Aid 
for Aids” - väärtuspõhine programm HIV/AIDS epideemia leviku pidurdamiseks; 
töö tänavalastega ning orbudega.

Kommunismi 
kokkuvarisemise järel 
80-date lõpus, algab 
SU liikumiste areng 
Ida-Euroopas, Ida-
Aasias ning mitmes 
endise NSVL 
liiduvabariigis.

 SU Laager Moskvas

Laste Teenistus Kambodžas

Müüakse mitmed SU raamatpoed, sest abimaterjalide valmistamine otseseks teenimistööks muutub prioriteetseks.



1992	  

	  In	  May	  1992,	  692	  SU	  staff	  and	  
volunteers	  from	  92	  countries	  
gather	  in	  DeBron	  in	  the	  
Netherlands	  for	  the	  SU	  
Interna4onal	  Conference.	  
	  The	  focus	  was	  on	  SU’s	  vision	  
and	  celebra4on	  of	  the	  125th	  
Anniversary	  of	  the	  Movement.	  

Ministry	  con4nues	  to	  diversify	  guided	  by	  the	  agreed	  Aims,	  
Belief	  Statement	  and	  Working	  Principles	  

Adventure	  Camping	   Music	  and	  Drama	  Camps	  Traveling	  Bible	  Explora4on	  

1992. aasta maikuus koguneb 
629 palgalist ja vabatahtlikku 
töötajat SU rahvusvahelisele 
konverentsile Hollandisse, DeBron’i. 
Sellel konverentsil keskendutakse 
SU visioonile ning tähistatakse 
125 aasta möödumist liikumise 
algusest.

Seikluslaagrid 
Rändavad Piibli avastamise 

projektid Muusika- ja  teatrilaagrid

SU töö laieneb järjest erinevamatesse tööharudesse, mida suunavad ja hoiavad ühtsena ühiselt vastuvõetud Eesmärgid, 
Tõekspidamised ja Tööpõhimõtted.



2001	  

The	  next	  Interna4onal	  
Conference	  takes	  
place	  in	  2001	  in	  
Nojngham,	  
England	  with	  over	  800	  
Par4cipants.	  
	  Children,	  Youth,	  and	  
Bible	  Consulta4ons	  
take	  place	  before	  the	  
conference	  

A	  program	  for	  developing	  Bible	  
Guide	  writers	  is	  developed	  

Sports	  Ministry	  and	  KidsGames	  are	  developed	  in	  
many	  countries	  

By	  2011,	  SU	  had	  over	  76	  
campsites	  around	  the	  world	  

Arendatakse välja piibliseletuste 
autorite koolitusprogramm

Paljudes riikides alustatakse spordievangelismi ning KidsGames 
programmidega

Järgmine ülemaailmne 
konverents toimub 
2001.aastal Inglismaal, 
Nottinghamis, kuhu tuleb 
kokku üle 800 töötegija. 
Enne konverentsi algust 
toimuvad eraldi  Laste-, 
Noorte- ja Piiblitöö 
konsultatsioonid.

2011. aastaks oli Scripture Union’il 
rohkem kui 76 laagrikeskust üle 

maailma.



2012	   2017	  

	  In	  2012	  SU	  globally	  
embarks	  on	  the	  Living	  
Hope	  ini4a4ve.	  It	  is	  
carried	  out	  in	  3	  phases	  -‐	  
Listening,	  Discernment,	  
Ac4on.	  At	  an	  
interna4onal	  gathering	  in	  
Kuala	  Lumpur	  Priori4es	  
for	  Ministry,	  Leadership	  
and	  Organisa4onal	  
Development	  are	  agreed.	  

	  SU	  responds	  to	  an	  increasing	  digital	  world	  
with	  online,	  social	  media	  and	  app	  based	  Bible	  
ministry	  resources.	  

In	  2014	  SU	  begins	  the	  transi4on	  to	  
a	  new	  Global	  Framework.	  
Community	  groups	  begin	  to	  meet	  
for	  ministry	  and	  leadership	  
development	  &	  resource	  sharing	  

2012. aastal  antakse 
stardipauk globaalsele 
algatusele “Living Hope” (elav 
lootus). Programm viiakse läbi 
kõiki allharusid kaasates ja 3 
faasis: Kuulamine, Eristamine 
ja Tegutsemine. Ülemaailmsel 
kogunemisel Kuala 
Lumpuris valitakse kogutud 
andmebaasi analüüsides 
ühiselt edasised prioriteedid 
teenimistöös, juhtimises ning 
organisatoorses arendamises.

2014. aastal algab üleminek uuele 
globaalsele struktuurile. Algavad 
kogukondlike gruppide kohtumised 
eesmärgiga leida parimad lahendused 
teenimistöö, juhtimise ning ressursside 
jagamise ühiseks arendamiseks.

SU vastab kasvava digitaalse maailma väljakutsele 
arendades veebipõhiseid, sotsiaalses meedias 
kasutatavaid ja veebirakendustele rajatud 
teenimistöö ressursse.



Scripture Union  
around the World 

Now in over 120 Countries 

Scripture Union 
üle maailma

Nüüd enam kui 120 riigis


