
 

APÜ Ülemaailmne Konverents Nottinghamis,  
Inglismaal, 4.-10. september 2001 

Konverentsi juhtteemaks oli Jesus Christ Transforms 

APÜ organisatsioonidest 135 riigis üle maailma, olid esindatud 110 riiki, kokku lähenes 
delegaatide arv 900-le. Mitmed delegaadid ei saanud osaleda aktiivse tagakiusu tõttu nende maal, 
paljudele ei antud viisasid väljasõiduks. Lisaks APÜ kolmele ametlikule keelele (inglise, prantsuse 
ja hispaania) tõlgiti plenaaristungid ja kaasettekanded ka hiina ja korea keelde. 

Plenaaristungite teemadeks olid Jeesus Kristus toob muutuse: 

• laste maailma 
• noorte maailma 
• globalisatsiooniprotsessi 
• kannatavasse maailma 
• religioosse pluralismi maailma 

Praktiliste õpikodade teemad puudutasid teoloogilisi probleeme, tööd Piibliga, lastetööd, 
noortetööd, koolitööd, infotehnoloogia osa, perekonnaprobleeme, isikliku töö 
organiseerimist,võitlust stressiga, finantsprobleeme, kirjastamist jpm. 

Päevad algasid piiblisõnumi ja palvega piiskop Ken Clarki poolt (Iirimaa), kes avas Peetruse 
muutumisprotsessi kokkupuutes Kristusega. Esiletoodud sõnum puudutas sügavalt kõiki ning 
esitas mitmeid väljakutseid isikliku usuelu korrigeerimiseks. 

Õhtused kiitusteenistused olid pühendatud erinevatele tööharudele. Teenistuste käigus saime 
rikkalikult illustreeritud ülevaate erinevate maade lõikes toimuvast: lastetöös, piiblilugemises, 
noortetöös. Tõstatati teemasid palveks ja ülistuseks. 

Üks ülevamaid hetki oli oma eestpalve-laste nimede asetamine ühisele palvealtarile ühiseks 
sümboolseks suitsutusohvriks Jumala ette (Ilmutuse 8; 3-4) 

Mõnda konverentsil tõdetust: 

• Igas ühiskonnas on gruppe, kelleni Hea Sõnum ei ole veel ulatunud. 
• Mida kogevad nemad oma suurima vajadusena ning kuidas saaksime täita neid vajadusi? 
• Oma töös on vaja hoida kahte (vastas)poolust tasakaalus: neid võib väljendada 

vastaspaaridena "sõna" - "vaim"; kogemuslik ja tunnetuslik tõde; teadmine ja tunnetus; 
vasak ja parem ajupoolkera. Kui hästi see meil õnnestub? 

• Tõeliseks väljakutseks osutub antav vastus selle maailma hüljatuile- kannatajaile, 
• kirjaoskamatuile, vaestele või mittetrendikaile. Et vastus oleks ehtne, on jätkuvalt vaja 

kursis olla just selle osaga maailmast- nii uurimuste, õigete küsimuste, võtmeisikute jt. abil. 
Tuleb osata näha elu nende silmade läbi ja mitte pakkuda ettemõeldud /hästivormistatud 
vastuseid küsimustele, mida ei küsita. 

• Vajame tervet kogukondlikku tunnetust, mis jaatab individuaalset ühises, arenemist ning 
ressursside jagamist. Meie eesmärgiks on vahendada armastust- läbi vastastikuse 
muutumise protsessi. 

• Enam tuleb hinnata eagruppide mõju oma liikmetele ja näha selles ka võimalust: lapsed 
võivad tunnistada lastele, kui neid usaldame ning selles aitame. 



• Noortega suhtlemisel on meid kutsutud märkama /kasutama laiemat sihtgruppi ja vahendite 
arsenali. Tuleb märgata tehnoloogia, kirjaoskamatuse, kirjatahtmatuse (need, kes ei soovi 
lugeda, kuigi oskavad), nii mängude kui sundolukordade jt võimalusi. 

• Tõdeme "õhuruumi"( õhumulli/airlock) vajalikkust paganliku maailma ja kiriku vahel, kus 
kasvamisprotsess (koguduse suunas) saaks kulgeda rahulikus ning loomulikus tempos, 
väljaspool survamist ja hirmutamist. 

Konverents oli julgustuseks, innustuseks ning vaimseks "laadimise" allikaks paljudele, omal maal 
sageli suhteliselt üksikuna tegutsvatele liikmetele. Vastastikune osadus, Jumala (töö) suurus ja 
Tema kutse pühadus sai uuendatud mitmete kontaktide läbi. Paljud "seni avastamata" riigid 
muutusid punktist maailmaatlasel korraga kaaskristlaste konkreetseteks kodu ja võitluspaikadeks. 
Ühisel lõputeenistusel hüvasti jättes pidime tõdema "Jeesus Kristus on toonud muutuse - ka minu 
ellu, nende päevade vältel!" 

Lähitulevikus tulevad rahvusvahelisele kodulehele ka ettekannete tekstid, ning iga rahvuslik 
liikumine saab videokasseti konverentsi ülevaatega. Jälgige reklaami ning teatage lähemast 
huvist! 

Vahendas: 
Mari Vahermägi 

 


