
Nõnda kuuleme sageli küsimas oma 
kaaskodanikke ja nõnda küsime aegajalt 
ka ise. Vahel küsitakse seda ärritunud või 
nõudlikul toonil, eriti olukordades, mis ei 
meeldi, aga kuhu on satutud, sageli  vastu 
tahtmist. Kui asjad on halvasti, peab keegi 
ju süüdi olema, aga kes, ei tea. 
Aga nii küsida on täiesti normaalne ja seda 
saab teha rahulikul toonil - siis, kui oleme 
sattunud uude olukorda. Olukorda, kus 
harjumuspäraselt ei saa edasi minna, ning 
meil on tunne, et senisest kogemuste-

pagasist ei piisa, et teha õigeid valikuid. 
Siis on aeg peatuda ja vaikseks jääda, 
rahulikult järele mõelda, otsida õiget teed. 
Pole ju mõtet uisapäisa tumedasse 
tulevikku tormata. Usklikel inimestel on 
siin privileeg, me saame Jumalalt nõu 
küsida. Tema, kes näeb kaugemale, teab 
kõiki asjaolusid, näeb ette valikute 
tagajärgi - Tema oskab juhatada õiget teed 
edasi. 
Elame praegu kummalisel ajal. Oleme äsja 
välja tulnud olukorrast, kus maailm oli 
paariks kuuks „lukku pandud“. Pidime 
õppima uut moodi elama, töötama ja 
koolitöid tegema, olema tavatult kaua 
kodustes tingimustes, vältima lähikontakti  
inimestega, kellega olime harjunud 
tihedalt suhtlema. Ja ega see „uus 
normaalsus“ ei ole päriselt veel läbi 
saanud. Teeme ettevaatlikke samme tagasi 
normaalsuse suunas, olukordade poole, 
mis on tuttavamad, kus saame taas toetuda 
kogemustepagasile. Siiski on mõistlik 
ettevaatus asjakohane. Püüdkem koos 
Jumalaga ette vaadata. 
Aga ega me ei pea leppima iga „uue 

normaalsusega“, mida keegi kuskil püüab 
ühiskonnale pähe suruda. Kes jaksab oma 
ninaotsast kaugemale vaadata ja on 
püüdnud aru saada, mis suunas pöörane 
maailm tormab, milles me elame, see on 
märganud viimastel aastatel kampaaniaid, 
mis äkitselt algavad ja siis vaikselt 
vaibuvad, kuni uue kampaaniani. Korraga 
on maailma meedia täis uut teemat, midagi 
või kedagi on vaja päästa, millegi vastu on 
vaja äkki võidelda, mingid kujud ja 
mälestusmärgid on vaja maha võtta.  
See kõik meenutab mulle lapsepõlvest 
tuttavat nõukogude aega, kus kompartei 
targal juhtimisel tuli üks kuuendik 
planeedist täis külvata maisi. Või pisut 
hilisemat kampaaniat Hiinas, kus Suur  
Tüürimees Mao kutsus üles kogu rahvast 
hävitama varblasi, kes muidu nende 
leivavilja ära nokivad, samuti tema 
algatatud „kultuurirevolutsiooni“. 
Nüüdsed kampaaniad on globaalse 
mastaabiga ja nende algatajad jäävad 
sageli varju. Kui aga hakata uurima uute 
pööraste ideede algupära, leiame sealt 
mitut masti uusmarksistlikke tegelasi, 
kellel on kange kihk praegust maailma 
revolutsiooniliselt „päästa“.  
Paradiisi aga ei ole võimalik ehitada maa 
peale. Jeesus on toonud juba pääste patust 
puretud inimkonnale! On hea olla teadlik, 
olla valvel, mitte kaasa tormata igale 
poole, kuhu kutsutakse. Ja ajalehtede 
kõrval on oluline lugeda Piiblit. 
„Vabaduseks on Kristus meid vabastanud. 
Püsige siis selles ja ärge laske endid jälle 
panna orjaikkesse!“ Gl 5:1  

Tõnu Kuusemaa 

On see normaalne või?  



JUMALATEENISTUSED  
PÜHAPÄEVITI KELL 11  

 

JUULIKUU MOTO: “JUMALA ARMASTUS MEIE VASTU ON SAANUD AVALIKUKS SELLES,  
                             ET JUMAL OMA AINUSÜNDINUD POJA ON LÄKITANUD MAAILMA,  
                             ET ME TEMA LÄBI ELAKSIME.“ 1JH 4:9 
 

 

P 05.07: JUMALATEENISTUS ARMULAUAGA. JUHATAB: ARDI LEERIMA  
JUTLUS: MEELI TANKLER  
LASTEJUTLUS: AILI LAAK 

ORGANIST: MEELI TANKLER  
 

 

P 12.07: JUMALATEENISTUS. JUHATAB: TÕNU KUUSEMAA 

JUTLUS: ÜLLAS TANKLER 

LASTEJUTLUS: NADEŽDA UUSTAL 

ORGANIST: MEELI TANKLER  
 

 

P 19.07: JUMALATEENISTUS ARMULAUAGA. JUHATAB: ARDI LEERIMA 

JUTLUS: ARDI LEERIMA 

LASTEJUTLUS: HEILI SILLASTU 

ORGANIST: KÜLLI PILV  
 

 

 P 26.07: JUMALATEENISTUS. JUHATAB: TÕNU KUUSEMAA 

JUTLUS: TÕNU KUUSEMAA  
LASTEJUTLUS: KÜLLI KUUSEMAA 

ORGANIST: KÜLLI PILV 

 

   

AGAPE LASTE SUVEKOOL 
Kolmapäevast reedeni, 1.-3.07.2020 toimus taas meie kirikus Agape Laste Suvekool. 
Seekord oli teemaks “Teekond koos Jumalaga”. Osales üle 70 lapse, kellest üle 20 olid 
kirikus esimest korda või polnud väga kaua käinud.  
Rõõmu tegi laste tähelepanelik ja sõbralik olek. Tore oli näha, kuidas suuremad lapsed 
abistasid väiksemaid, näiteks meisterduste juures. Kuna sel aastal Ameerika sõbrad ei 
saanud tulla ja korraldusmeeskond oli seetõttu väiksem, kulus iga abi marjaks ära. 
Õuemänge korraldasid noored Joosepi juhtimisel, Head Sõnumit lastepärasel viisil 
andsid edasi õpetajad Külli ja Nadežda. Esimest korda oli meil suvekoolis laulmisel 
abiks terve ansambel, kus pillideks sünt, kitarr ja trumm.  
Aitäh Ardile suvekooli juhtimise eest, aitäh kõigile õpetajatele ja abilistele, kes 
meeskonnas kaasa tegid, aitäh kõigile lastele ja peredele, kes osalesid. Aitäh Jumalale! 
Palvetame jätkuvalt kõigi osalenud laste eest, et hea Jumala hea seeme võiks head vilja 
kanda ning nende pered võiksid olla hoitud ja õnnistatud. 
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KÕIGILE 
RÄÄMA RAHVA OMA PÄEV 
Laupäeval, 11.07 alates kella kümnest on ka Agape kiriku uksed avatud huvilistele. 
Pakume kohvi ja head seltskonda. Võimalus vestelda, arutleda, kuulata muusikat, 
tutvuda majaga. Soovijatele hingehoiu ja palve võimalus. 
 

PALVUS  
Pühapäeviti kell 10 ja kolmapäeviti kell 11 on võimalus koguneda kirikus palvele. 

NOORTELE 
Noortega on võimlik kontakti saada EMK Pärnu Agape noorte Facebook’i lehel: 
www.facebook.com/agapenoored.  
18.-19.07.2020 toimub noorte väljasõit telkimisega, vajalik eelregistreerimine! 

LASTELE 
LASTEJUTLUS JA VAIKSE MÄNGU TUBA  
Igal pühapäeval kell 11 julgustame kirikusse tulema terve perega —  
jumalateenistusel on ka lastejutlus, mille juurde laps saab värvimiseks pildi. 
Samuti on lapsevanemal väikelapsega võimalik klaasseina taga osa saada 
jumalateenistust läbi kõlari ning laps saab vaikselt mängida.   

 

  Õnnitleme! 
  4. JUULIL LAULATATI KAI KUUSK JA JOOSEP KUNDER.  
  SOOVIME NEILE PALJU JUMALA ÕNNISTUST!  
 

Õnnitleme! 
ÕNNITLEME KÕIKI KOOLILÕPETAJAID JA  
SOOVIME PALJU JÕUDU NING TARKA MEELT KA EDASPIDISEKS! 

 
 
 
 

 
 
 

 

Kogudus tervitab  
juulikuu sünnipäevalapsi ! 

02 Arabella Tõnismäe 
04 Ursula Prii 
06 Roman Kool 
08 Maaja Valit 
09 Krista Puks 
12 Triine Tomson  
14 Anželika Kokk  
21 Maarja Pajusalu 

22 Marie Tomson 
22 Eret Tunder 
23 Hendrik Tomson—20 
26 Anu Heinsalu-Diževski 
26 Mai Jaanus 
27 Andrus Eelmäe  
31 Rando Pokk 

“Hõisake ja rõõmustage Issandas, oma Jumalas!“ Jl 2:23“Hõisake ja rõõmustage Issandas, oma Jumalas!“ Jl 2:23“Hõisake ja rõõmustage Issandas, oma Jumalas!“ Jl 2:23“Hõisake ja rõõmustage Issandas, oma Jumalas!“ Jl 2:23 



AGAPE TEAB, KUHU LÄHEB. 
TULE KAASA! 

Kontaktid: 
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�-����: ardi.leerima@metodistikirik.ee 

EMK Pärnu Agape Kogudus 
Männi 2, 80010 Pärnu 

Tel: 44 59 888; 53 402 001 
E-post: parnu@metodistikirik.ee 

 

Annetused: EE391010902000834005 (SEB Pank)  
AGAPE info: agapekirik.ee; www.metodistikirik.ee/parnu;  

www.facebook.com/Agape Keskus  


