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2017. aasta oli Avatud Piibli Ühingule Eestis, aga ka ülemaailmsele 
liikumisele märgilise tähendusega. See oli juubeliaasta, mil vaatasime 
tänus tagasi ning lootuses tulevikku. APÜ Eestis tähistas 25. 
tegevusaastat, PLL laagritöö 15. aastat, ülemaailmne Scripture Union aga 150. juubelit ning 
täiesti uue toimimis-struktuuri algust. Nii mitmeid juubeleid ei saa tähistada vaid ühe päevaga - 
seepärast jagus erinevaid juubelisündmusi peaaegu igasse kuusse.

  
 Aasta algas Piibli väljakutse väljakuulutamisega 1. jaanuaril! Üle 270 inimese võttis 
vastu väljakutse “Lugeda igal päeval Piiblit”, lugedes aasta jooksul läbi veerand, pool, 
või terve Piibli - või  järgides Piiblivõtme, või muud lugemisplaani. Saatsime ja jagasime 

välja üle 200 lugemiskalendri. Piibli väljakutse Facebooki kogukonnas vahetati küsimusi,  
leide Piiblist ja saadud sõnumeid. Kõik soovijad said erilise, Piibli väljakutse märgi. Paljud  kinnitasid 
üllatuse ja tänuga, et väljakutse vastuvõtmine muutis nende jumalasuhet ja elu. Piibli väljakutse jätkub 
2018. aastal ja inimesi liitub sellega jätkuvalt. Palvetage selle kasvamise ja levimise eest!

 Meie esimene muutus raadioeetris oli muusikaline. Ligi 20 aastat raadios kõlanud “Piiblivõtme” saade 
sai uue signatuuri  - aitäh kingituse eest Matis Metsala! 
Juubeliaasta puhul kõlas eetris “PLL stuudio” 2 saadet, kus laagrimeeskonna liikmed rääkisid 
Jumalast ja Tema sõna mõjust oma elus ja laagritöös. Saateid saab kuulata Pereraadio arhiivist.

Juubeliaasta üheks rahvusvaheliseks ettevõtmiseks oli lähem tutvumine erinevate riikide APÜ’dega 
ning nende eest palvetamine. Regulaarseid teateid vahetasime Soomes, Rootsis,  Austraalias ja 
Inglismaal olevate sõpradega, Eesti liikumisest oli aga huvitatud Lõuna -Aafrika APÜ, kelle juhatusega 
koos pidasime pikema skype-plavekoosoleku. Juubelipidustustel Malaisisas, aga saime uueks 
partneriks Fidži saarte APÜ liikumise, kes avaldasid soovi tulla tutvuma Eesti APÜ laagritööga. 

Aprillis külastasid meid 12 laste ja noortetöö tegijat Norrast, erinevaist luteri kirikutest, kes tulid 
õppereisile, et tutvuda pühapäevakoolide ja noortetööga Eesti erinevais kirikutes. 

Maikuus osales Eesti APÜ rahvusvahelises töögrupis Prantsusmaal, et koostada abimaterjal APÜ 
liikumistele ja ka kristlikele kogudustele “Kuidas alustada ja arendada tööd puuetega laste ja 
noortega.” Kogemused, materjalid ja erinevad töövormid Serbiast, Ugandast, Kanadast, Austraaliast, 
Eestist, Inglismaalt, Indiast ja Prantsusmaalt näitasid kui palju on kristlastel erinevaid võimalusi  abiks 
olla sellistele peredele. Palvetame, et koostatud abimaterjal leiaks laialdast ülemaailmset levikut ja 
kasutust.
Maikuus toimus samas ka senise SU Euroopa regiooni nõukogu viimane koosolek. Alates 
novembrist rakendus uus globaalne struktuur, edaspidi kogunetakse eriala ja kogukonnagruppides 
vastavalt vajadustele. Eesti kuulub esimesed 2 aastat kogukonnagruppi koos Läti, Leedu, Horvaatia, 
Kreeka, Kosova ja Prantsusmaaga.

Kõik liikumised dokumenteerisid ja saatsid pilte ülemaailmsele kodulehele teemal “Üks päev meie 
liikumise töös” ja sageli võis neil piltidel leida erinevatel viisidel (inimestest, kookidest, õhupallidest, 
jalanõudest jpm) moodustatud numbrit “150” või lauset “Jumal on armastus” - mis oli esimene lause, 
mida 150 aastat tagasi Inglismaal lastele sõnumiks vormiti. Piiblilugemise noortelaagris panime meie 
kokku üle 100 noore jalanõud, et kirjutada murule seesama sõnum.

Suurima osa kevadest, suvest ja sügisest täitis töö PLL laagritega. 2017. aastal koordineerisid seda 
tööd 2 noort osaajaga töötegijat -  Katriin Pannal ja Kairi Ervald. Koormus oli suur ning aastat 
lõpetades tõdesid mõlemad, et kasvav laagritöö vajab rohkem ressurssi kui nemad anda suutsid. 
Laagritest saab lähemalt  lugeda PLL uudiskirjast.

Kogu suve jätkusid arendustööd ka Kibuvitsa laagriplatsil, aga sel aastal tehtu jäi põhiliselt maa alla. 
Argo Veide juhtimisel sai paigaldatud pump, veetud vajalikud ühendustorud, tehtud truubid, veetud 



elektriühendused. Ikka ja jälle tuli kaevata ja siis siluda, ületada veetakistusi, tasandada ja lõigata jpm. 
Lisaks otsida parimaid pakkumisi, taotleda lubasid, teha pinnase uurimisi.  Kui juuli lõpus Austraalia 
külalise, üle 80 aastase ja väga head eesti keelt rääkiva Florence Ridley, ja tema tütre Ingridiga 
Kibuvitsa vaatama läksime, oli avanev vaade juba laagriplatsi moodi! Suur avar, tasaseks niidetud 
plats, mille keskel järv ujumissillaga, esimesed teerajad ja korralik välikäimla tekitasid tahtmise kohe 
telk püsti panna. Täname Jumalat Argo pühendumise ja panuse eest! Täname, et vaatamata mitmele 
ohtlikule olukorrale ja tööriistade purunemisele - ei olnud ühtegi õnnetust. Täname Florenci ja kõikide 
teiste annetajate eest, kelle toetus on Kibuvitsa arendamiste võimalikuks teinud! 
2017. aastal toetati Kibuvitsa 13 815 € (11 000 € tuli fondist Inglismaal) ulatuses, arenduseks kulutati 
19 895 €. Nüüd vajame kõikide eestpalveid ja Jumala imesid finantsides, et esimene hoone saaks 
püsti!

Juubelipidustused Eestis toimusid 7.oktoobril 2017 Eesti Metodisti Kirikus. Sadakond sõpra, APÜ 
liiget ja kaastöölist (neist suur osa noored!) oli kogunenud ühisele tänujumalateenistusele, jagunes 
seminaridele ja ühisesse lauda.  Kohal olid peaaegu kõik asutajaliikmed. Meil oli väga palju mille eest 
Jumalat tänada. Eriline kingitus selleks päevaks oli äsja trükikojast saabunud piiblilugemise vihik 
noortele, täiskasvanutele ja gruppidele: “Teekond läbi Piibli”, kus lugeja saab 100 valitud 
piiblitekstis küsimuste toel sügavamale minna. Raamat on saadaval kõikidele soovijatele!

Ülemaailmse liikumise 150. juubelipidustused toimusid novembrikuus Kuala Lumpuris, Malaisias. 
Ligi 400 delegaadi seas esindasid Eestit APÜ tegevjuht Mari Vahermägi, ning noorte delegaadina PLL 
töö üks juhte - Johanna Vahermägi. Kogunemise peateemaks oli “Varustuda tulevikuks!” (Fuel the 
Future), kuid konverents algas äärmiselt huvitava ajaloolise ülevaatega alates APÜ esimestest 
päevadest aastal 1867, Islingtonis, Inglismaal. 
Plenaarettekannete teemadeks oli: piiblitöö laste ja noortega; noorte ja laste jüngerdamine; muutuv ja 
muutev ühiskond; tulevik saab olema teistsugune. Seminaride jaotus puudutas kõiki suuremaid 
tööharusid - piiblitööst ja evangeliseerimisest, peretöö, laagritöö, koolitöö ja muuni. Erifookuses olid 
teemad: noorte juhtide arendamine, digitaalne teenimistöö, töö teiste uskude esindajatega,töö 
sekulaarses keskkonnas, risikirühmadega, puuetega inimestega; kriisiolukordades; seksuaalsuse ja 
soolisuse teemad; spordievangelism, jpm. Eraldi grupi moodustasid noored juhid. 
Kuna selle konverentsiga rakendus ka uus globaalne toimimis-struktuur, siis öeldi tänusõnad 
senisele juhatusele ja tegevjuhile, Colin Sinclairile ning Janet Morganile ning valiti ja õnnistati uued 
juhid ja juhatus. Globaalse liikumise uueks tegevjuhiks sai Monika Kuschmiertz, juhatuse 
esimeheks Christian Hellwig. 
Päevakava oli äärmiselt tihe, kõik söögi- ja kohvipausid planeeritud kohtumisteks erinevate 
partneritega. Ometi oli koht ka globaalsel ideedeturul, mängudel - nt “palveta ja mängi” variandis, 
eriliselt pidulikul 8-käigulisel dineel koos väga värvika kultuuriprogrammiga. See oli suur ülemaailmne 
perekond, kes rõõmustas Jumalast, Tema sõna rikkusest ja muutvast väest, pääste- ja imetegudest ja 
kõigist keda Jumal oli kutsunud teenima selle organisatsiooni kaudu. 

Pilte ja videosid saab vaadata https://scriptureunion.global/news/global-assembly/ .

2017.aasta detsembris jäi lõplikult haigevoodisse APÜ palvemeeskonna pikaaegne juht, juhatuse 
auliige, armas sõber ja vägev palvepartner Ruth Alas. Viimased 1,5 aastat elas ja toimis Ruth aktiivses 
usus kõikvõimsasse Jumalasse - kes korduvalt uuendas ta tervist ja jõudu väga imelisel moel. Veel 
oktoobris oli ta  APÜ juubelipidustustel palvetajate esireas  23.jaanuaril 2018 lahkus ta taevakoju, usust 
nägemisse. Sügavas tänutundes mälestame Ruthi, täname Jumalat tema eluvilja eest ning jääme 
palvetama tema perekonna eest. Ootame ka väga juurde abilisi eestpalvetajate ridadesse.

Ole südamest tänatud ka Sina, armas sõber ja kaastööline - iga eestpalve, annetuse ja kaastöö 
eest!  Suuresti tänu pidevale eestpalvele kogesime läbi aasta imelisi lahendusi ja Jumala ligiolu. Juba 
aasta alguses andis Jumal sõna, et ta varustab meid kõige vajalikuga - ja ta tegi seda läbi paljude 
annatajate rohkem kui julgesime unistada. Lisaks muusikatehnikale saime uuendada ka kontortehnikat.

Jumal kinkis APÜ’le imelise juubeliaasta, palveta, et võiksime jääda Teda kuulavaks, kuuletuvaks ja 
kuulutajaks kõiges kuhu Ta meid juhib! 
(sündmuste pilte saab vaadata www.avatudpiibel.ee)

Tänumeeles ja õnnistuse soovidega                             APÜ tegevjuht, Mari Vahermägi
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