
Aastad pole vennad, nagu öeldakse. Mõnel 
aastal katab esimene lumi maad juba poolest 
oktoobrist, teisel aastal võib kesta sügisilm 
kevadeni. Vanarahvas nimetas novembrit 
oma kogemuste põhjal talvekuuks ja nõnda 
on see kinnistunud rahvakalendris. 
Kirikukalendris on laias laastus november 
kirikuaasta lõpukuu. Täpsemalt vaadates 
saab esimene advent uue kirikuaasta 
algusena asetseda vahemikus 27. novembrist 
kuni 3. detsembrini. Käesolev kirikuaasta 
algas 1. detsembril 2019 ning uus kirikuaasta 
algab 29. novembril 2020. Enamasti taganeb 
see kuupäev ühe päeva kaupa, liigaastal 
nagu nüüd aga kahe päeva kaupa.  
Kui kirikuaasta algusele annab tooni Jeesuse 
Kristuse sünni ootus ja sünnipüha, siis 
viimane pühapäev kirikuaastas on Kristus 
Kuninga püha (luterlikus traditsioonis ka 
igavikupühapäev, surnute mälestuspüha), 
mil me austame teda kui Kuningate 
Kuningat, kes viimsete asjade ja aegade 
valitsejana viib lõpule taevase kalendri 
kohaselt Jumala suure päästeplaani. 
Nõnda jagub novembrisse, mis algab kõikide 
pühakute mälestuspüha ja hingedepäevaga -
kõikide surnute mälestuspäevaga,  vaikset 
väärikust ja tõsidust, kui me meenutame oma 
kalleid lahkunuid. Nende mälestuseks 
süüdatud küünlad koduaknal või kalmistul 
valgustavad pimedat aega ja panevad 
mõtlema ka omaenda eluõhtule ja sellele, 
kuidas meiegi valmistume igavikuks, 

kohtumiseks Elu Issandaga, taevase 
Kuningaga. 
Samuti jagub novembrisse rõõmsamaid aegu 
näiteks isadepäeva piduliku tähistamisega 
või mardi– ja kadripäeva rahvalike 
kommetega. Siiski võime kõige mööduva 
taustal olla kindlad, et Jumal ise viib lõpule 
oma hea töö, mis ta meie sees alustanud on. 
Võime end usaldada Kuningate Kuninga, 
oma Päästja ja Õnnistegija hoolde ning tema 
kindla kaitse alla, et ta meid kõige kurja eest 
hoiaks. 
Jumal ise, kes valitseb ajastute üle, saab 
valitseda ka meie elude üle, kui me seda 
lubame, saata meid eluteel ning jagada 
päevpäevalt tarkust. Ta julgustab meid 
öeldes: „Vaata, ma teen kõik uueks!“ 

Ilmutusraamatus on sellest räägitud (21:3-7): 
„Vaata, Jumala telk on inimeste juures ning 
tema asub nende juurde elama ning nemad 
saavad tema rahvaiks ning Jumal ise on 
nende juures nende Jumalaks. Tema pühib 
ära iga pisara nende silmist ning surma ei ole 
enam ega leinamist ega kisendamist, ning 
valu ei ole enam, sest endine on möödunud.” 
Ja troonil istuja ütles: „Vaata, ma teen kõik 
uueks!” Tema ütles: „Kirjuta, sest need 
sõnad on ustavad ja tõelised!” Ja ta ütles 
mulle: „See on sündinud! Mina olen A ja O, 
algus ja ots. Mina annan janusele ilma tasuta 
eluvee allikast. Võitja pärib selle kõik ning 
mina saan temale Jumalaks ja tema saab 
minule pojaks.“     

Tõnu Kuusemaa 

Kuningas, kes loob kõik uueks 
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NOVEMBRIKUU MOTO: „„„„Nüüd aga Kristuses Jeesuses olete teie, kes te varem 
olite Jumalast võõrdunud, saanud lähedaseks Kristuse vere läbi. “ “ “ “ Ef 2:13 
    
 

 

P 01.11: JUMALATEENISTUS ARMULAUAGA. JUHATAB: ARDI LEERIMA  
JUTLUS: MEELI TANKLER  
LASTEJUTLUS: AILI LAAK 
ORGANIST: MEELI TANKLER  
 

 

P 08.11: ISADEPÄEVA JUMALATEENISTUS. JUHATAB: TÕNU KUUSEMAA 
JUTLUS: TÕNU KUUSEMAA 
LASTEJUTLUS: KÜLLI KUUSEMAA 
ORGANIST: ESTER MURRAND 

 

 

P 15.11: JUMALATEENISTUS ARMULAUAGA. JUHATAB: ARDI LEERIMA 
JUTLUS: ÜLLAS TANKLER 
LASTEJUTLUS: INGA LAURENT 
ORGANIST: MEELI TANKLER  
 

 

 P 22.11: IGAVIKU PÜHAPÄEVA JUMALATEENISTUS.  
KUNINGAS KRISTUSE PÜHA. JUHATAB: TÕNU KUUSEMAA 
JUTLUS: JOHANNES KAKKO  
LASTEJUTLUS: KÜLLI PILV 
ORGANIST: KÜLLI PILV 
 

P 29.11: I ADVENDI JUMALATEENISTUS. RISTIMINE. JUHATAB: ARDI LEERIMA 
JUTLUS: ARDI LEERIMA  
LASTEJUTLUS: ERLE KRUUSA 
ORGANIST: MEELI TANKLER 
MUUSIKA: KOGUDUSE KOOR 
 

SÜGISENE LEERIKURSUS  
Algas sügisene leerikursus. Leer on hea võimalus esmaste teadmiste omandamiseks 
või juba ununenud teemade uuesti meelde tuletamiseks. Leeri läbimine ei sea 
edasisteks otsusteks suuri kohustusi, kuid kogudusega liituda soovijatel on kindlasti 
oluline leerikursus läbida. Leerikursus kestab umbes 2,5 kuud ja ühisteks aruteludeks 
kogunetakse kord nädalas.   
 

MUUSIKA 
AGAPE ÜLISTUSKOOR 
harjutab pühapäeviti pärast jumalateenistust. Täpsem info Anu Hobustkoppel’ilt. 
 

KOGUDUSE SEGAKOOR 
koguneb harjutama alates 9. novembrist esmaspäeviti kell 18.  
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KÕIGILE 
LAULUHOMMIK 
Pühapäeval, 15. novembril kell 10.15 kutsume enne jumalateenistuse algust kõiki 
üheskoos laulma.   
 

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

NOORTELE 
Novembrikuu noortekad toimuvad laupäeviti, 7. ja 21.11 kell 16. 
7. novembri sõnum: Elisa Freiberg 
21. novembri sõnum: Helena Ploompuu  
 

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. 
 

AGAPE TÜTARLASTE KLUBI  
Suurte tüdrukute oma tund toimub laupäeval, 7. novembril kell 13-14.30.  
Tüdrukutele vanuses 10-12. Õpime paremini tundma iseennast ja Jumalat. 
 

LASTEKIRIK 
Lastekirik koguneb laupäeval, 28. novembril kell 11-13.  
Kuuleme Piiblilugu, laulame, mängime, meisterdame.  
Tule ise ja võta sõber ka kaasa! Lastele vanuses 4-11.  

    

 

Kogudus tervitab novembrikuu 
sünnipäevalapsi ! 

02 Ando Aasa 
02 Sofiia Tamme—5 
05 Rutt Kruuse 
05 Marika Lihtne 
09 Marge Johanson 
09 Jaanus Kakko 
11 Eve Poom 

11 Reelika Anton 
11 Piret Mikkelsaar 
12 Sten Salakin 
14 Viktorya Harlamova 
19 Meelike Liiv 
22 Elisabeth Lindmaa—15 
29 Külli Pilv 

“Õndsad on rahutegijad sest neid hüütakse Jumala lasteks.“ Mt 5:9“Õndsad on rahutegijad sest neid hüütakse Jumala lasteks.“ Mt 5:9“Õndsad on rahutegijad sest neid hüütakse Jumala lasteks.“ Mt 5:9“Õndsad on rahutegijad sest neid hüütakse Jumala lasteks.“ Mt 5:9 



AGAPE TEAB, KUHU LÄHEB. 
TULE KAASA! 

Kontaktid: 
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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  


