
Mu elus on kätte 
jõudnud aeg, kus on 
põhjust tänuga tagasi 
vaadata. 66 eluaastat 
annab jagada nii 
pooleks kui ka 
kolmeks osaks. Kaks 
kolmandikku oma 

elust olen võinud Jumala armust käia 
Tema teedel ning poole senisest elust 
olen tohtinud teenida oma sünni-
kogudust pastori kohustes. 
Kuigi lapsepõlvest ning kooli– ja 
noorusajast on helgeid mälestusi, siis 
ometigi 44 viimast aastat koos Jumalaga 
käia on olnud palju rõõmsam ja 
õnnistusrikkam, mille eest võin olla 
Talle  väga tänulik. Pean aga tunnistama, 
et 33 aastat tagasi ligi 33-aastasena 
pastoritöö vastutuse võtmine enda peale 
- see oli pisut hirmutav. Olin end seni 
tajunud pastori abilisena, olgu Laas 
Helde kõrval Pärnus või Tartu perioodil 
sealse karjase Päivo Kasekampi kõrval 
ning siis jälle Pärnus uue pastori Üllas 
Tankleri kõrval. Karjaseamet tundus nii 
kõrge, auväärne ja vastutusrikas, et ma 
ei kujutanud küll iseennast selles rollis. 
Olla abiline pastorile oma oskuste, 
kogemuste ja võimete piires, see oli 
jõukohane, rõõmus ja kerge ülesanne -

oli ju vastutus pastori õlul. 

Tagantjärgi hinnates olid esimesed 11 
usueluaastat omamoodi ettevalmistuse ja 
sisseelamise ajaks jumalariigi töösse. 
Aastal 1985, kui piiskop Ole E Borgen 
sai viimaks punavõimudelt loa, et Pärnu 
kogudust külastada, ordineeriti mind 
tema poolt diakoniks. Ka olin juba Laas 
Helde ajal 80-ndate algusest saadik 
osalenud koguduse juhatuse töös, (ning 
aastal 1984 selle esimeheks valitud). 
Ligikaudu samal ajal valiti mind ka 
EMK Kirikuvalitsuse liikmeks, mis 
andis mulle laiema ülevaate usuelust üle
-Eestilisel tasandil. 
See oli põnev aeg, mil Gorbatšovi 
perestroika tingimustes leevenesid  
järkjärgult kirikutele ja usklikele seatud 
riiklikud piirangud. Kirikud omakorda 
püüdsid oma tegevust aktiviseerida 
usuvabaduse ahtaid piire kombates ja 
laiendades. Selgelt oli tunda kompartei 
ja KGB raudse haarde lõdvenemist.  
Neis uutes tingimustes sai Üllas Tankler 
lõpuks esimese EMK pastorina loa 
minna välismaale usuteadust õppima. 
Noorematele teadmiseks: Eesti NSV-s 
meie kirikul kohapealsed võimalused 
teoloogilise kõrghariduse andmiseks 
puudusid sootuks. (Arvestamata mitte-

ametlike, poolpõrandaaluste kursuste 
väheseid loengupäevi.) 
                                                                      Järgneb lk 2 

Jumala armust kantud aeg 
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Algus lk 1 

Niisiis, kui Üllas sai igatsetud võimaluse 
1988. a minna Ida-Saksamale õppima, 
vajas ta kolmeks aastaks kohusetäitjat. 
Et kaugemalt kedagi „varnast võtta“ ei 
olnud, kerkis üles küsimus, kas mina 
ehk, olles juba diakoniametis, ei oleks 
valmis võtma enda õlule pastori 
kohusetäitja vastutust mõneks aastaks.  
See oli mulle suur väljakutse, millele  
ma kerge südamega „jah“ öelda ei 
saanud. Samas olukorda kaaludes tundus 
loogiline, et ma peaksin selle vastutuse 
koorma enda peale võtma. Tegin seda 
kartuse ja värinaga, mitte suure ootuse ja 
rõõmuga. Muretsesin tõsiselt, kuidas ma 
uute kohustustega toime tulen. Selle 
valiku ees seistes ma ei teadnud, et 
kolmest aastast kujuneb kolmkümmend 
kolm. Ent Jumala arm on mind kandnud 
ja julgust andnud. Võib öelda, et ma 
olen kasvanud tasapisi selle ameti sisse 
ja koos selle ametiga. Tagantjärgi 
tundub see aeg olevat kokku võetuna 
hiiglama pikk - ligi kolmandik meie 
koguduse ajaloost. Aga see aeg 
on koosnenud üksikutest 
aastatest, kuudest, nädalatest ja 
päevadest. Me oleme seda  teed 
käinud üheskoos - ja käinud 
sammhaaval. „Sest küllalt on - 
sammhaaval astuda.“ 

Olen sel teekonnal tänulik 
kogudusele eestpalvete eest. 
Teie palved on kandnud mind 
läbi nii rõõmsamatest kui 
murelikumatest aegadest. Olen 
südamest tänulik koguduse 
kaastöölistele ja aktiivile teoka 

armastuse eest. Seda, mida oleme 
suutnud teha, oleme teinud üheskoos. 
Eriti olen ma tänulik aga oma armsale 
abikaasale Küllile. Piltlikult öeldes, pool 
koormat on olnud tema kanda ja ta on 
teinud seda ustavalt, aega ja jõudu 
säästmata. 
Eraldi tahan ma tänada Üllast kannatliku 
juhatamise eest jumalariigi töösse kuni 
olin valmis võtma esimest vastutust. Ka 
tahan tänada Üllast vennalikus meeles 
koosteenitud aastate eest. Mõtlen tänuga 
Mairele julgustavate sõnade, palvetoe ja 
kaasateenimise eest noorte– ja 
abipastorina. Olen tänulik Ardile, et 
temast oli üha suuremat abi sel ajal, mil 
mu enda ramm oli kahanemas. See on 
Jumala imeline töö, mis on Ardit 
vorminud ja valmistanud teda ette 
pastoritööks ja teatepulga ülevõtmiseks. 
Laiendades Pauluse mõtet: „Aga Jumala 
armust oleme me need, kes oleme, ja 
Tema arm meie vastu ei ole läinud 
tühja“ . 
              Emeriitpastor  Tõnu Kuusemaa 
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100-aastane Agape kogudus  
                                             

EMK Pärnu Agape kogudus on rajatud 
Jumala abiga ja mõneteistkümne julge 
uskliku ühise otsusena 1921. aasta 
augustis. Nõnda tähistabki Agape kogudus 
tänavu, 2021. aastal oma 100. sünnipäeva - 
teeb seda juba mitu kuud ja õige mitmel 
moel.  

Juubeliaasta programm sai avalöögi 
maikuus, 22. mail Agapes toimunud 
ajalooseminariga, kus huvilistel oli 
võimalik kuulata 3 erinevat loengut 
suurepärastelt kõnelejatelt: ajaloolane 
Aldur Vunk jutustas põnevalt Pärnu 
kirikute ajaloost, Toomas Pajusoo 
tutvustas Eesti Metodisti Kiriku ajalugu 
ning Üllas Tankler rääkis laiemalt 
metodismi kui konfessiooni identiteedist. 
Seminarile järgnes üsna pea, 28. mail 
toimunud üle-linnaline, kirikuid tutvustav 
üritus „Kirikute Öö“, mil kirikuuksed olid 
argipäeva õhtul avatud igale huvilisele. 
Põnevaid sündmusi on jätkunud aga kogu 
suvesse. Tänu koguduseliikme Anu 
Hobustkoppeli asjalikule eestvedamisele 
sai juba suvehakuks valmis kena valik 
juubelisärke, mida saab ka praegu 
mõistliku hinnaga kirikust endale soetada 
ja rõõmuga kanda. Samuti osales meie 
kogudus 10. juulil toimunud „Rääma 
Rahva Oma Päeval“, kus avatud oli 
koguduse liikmete poolt ettevalmistatud 
kirikukohvik ja pakuti linnarahvale tasuta 
kontserti ansamblilt „Tuli Taevast“. 13.-
15. juulil lustisid ligi 80 erinevas vanuses 
last iga-aastases Agape Laste Suvekoolis, 
mis seekord, juubeli auks, kandis pealkirja 
„100 sõbralikku lammast“.  

Kirikuhoone fuajees on olnud suve jooksul 
avatud mitmed erinevad temaatilised 
näitused („Meediakajastused Agape 
kirikuhoone valmimisest “, „EMK 100“, 
„Koguduse ajalugu sõnas ja pildis  läbi 100 
aasta“), mitmeid neist saab vaadata tänagi. 
Head vilja on kandnud ka suvel koguduse 
liikmetele tehtud üleskutse osaleda 

koguduse juubeli puhul korraldatud 
loomenäitusel „Inspireeritud Piiblist“. Juba 
poolest augustist on Agape külastajatel 
olnud võimalik uudistada huvitavaid ja 
omanäolisi taieseid - alates 
miniskulptuuridest, lõpetades 
fotokollaažide ja lambasokkidega, 
kusjuures näitus ka aeg-ajalt täieneb mõne 
uue eksponaadiga. Siinkohal aitäh 
suurepäraste ideede ja näituse ülespaneku 
eest koguduse liikmetele/kuraatoritele Aili 
Näärile ja Külli Kuusemaale. 

Augustikuu viimasel nädalavahetusel 
jõudis aga kätte kauaoodatud 
juubelipidustuste kulminatsioon.  28.08 
hommikupoolik algas 
„Juubelilaupäevaga“, kuhu saabus hulk 
külalisi ja kogudus sai toredaid 
oikumeenilisi tervitusi ja õnnesoove nii 
lähemalt kui kaugemalt. Oma esindaja olid 
läkitanud Pärnu linna teised kogudused, 
samuti Pärnu Linnavolikogu. Ühe väikese 
imena õnnestus kohale jõuda ka kahel heal 
sõbral Jim Davis’el ja Marilene Long’il 
Ameerikast, Tulsas asuvast Asbury 
metodisti kogudusest, mis on juba enam 
kui veerand sajandit olnud Agape 
sõpruskogudus ja aastate jooksul meid ka 
palju abistanud nii nõu kui ka jõuga.  
Vaimulikku sõnumit ürituse alguses jagas 
EMK superintendent Robert Tšerenkov, 
aega võeti ka Agape ajaloo lühitutvustuse 
vaatamiseks,  ühislaulmiseks ja 
kohvipausil vestlusteks. „Juubelilaupäeva“ 
lõpetas meeleolukas „Agape pastorite 
stuudio“, kus kunagine Agape noortepastor 
ja abipastor, praegune vanglakaplan Maire 
Latvala küsitles enda vanemaid kolleege ja 
nende abikaasasid. Kauaaegne Agape 
koguduse pastor Üllas Tankler koos 
abikaasa Meeliga jagasid südamlikus 
intervjuus oma meenutusi, mõtteid ja 
unistusi kogudusest ja kogudusega video 
vahendusel. Kohapeal meenutasid 
kogudusse tulekut ja jagasid häid mõtteid-

soove samuti kauaaegne Agape koguduse  
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(Algus lk 3) 

pastor Tõnu Kuusema koos abikaasa 
Külliga ning värskeim pastor Ardi Leerima. 
Koguduse liikmena neid kuulates-vaadates 
tundsin suurt tänulikkust, et Jumal ustavalt 
läbi aastakümnete aina kutsub ja valmistab 
ette uusi töötegijaid, eriti veel koguduse 
karjase keerulise, vastutusrikka ja samas 
hädavajaliku ameti peale.  

Juubelilaupäevale pani kauni ja hingestatud 
punkti samal õhtul Agape kirikusaalis 
toimunud suurepärane kontsert, kus oma 
laule esitas Tõnis Mägi. Kaunis kontsert oli 
kingituseks kogudusele, sõpradele ja 
linnarahvale. Piirangute tõttu tohtis saalis 
olla 50 kuulajat, kuid ka kõik ülejäänud 
huvilised said kontserdist osa tänapäevase 
heli- ja videotehnika abil kiriku peaukse ees 
pargis. Värskes õhus kontserti nautinud 
kuulajana pean ütlema, et selge sinise taeva 
ja Männi pargi põliste puude all igavikulist 
muusikat kuulata oli eriline elamus. 

Juubelipühapäev oli pigem 
traditsioonilisemat laadi - algas piduliku 
jumalateenistusega, kus jutlustas EMK 
superintendent Robert Tšerenkov, tervituse 
andis üle sõpruskoguduse esindus Tulsast, 
USA-st ning kaasa teenis ka koguduse koor, 
mis oli seekord juubelivääriliselt 
rohkearvuline. Jumalateenistusele järgnenud 
kirikukohvil said kokkutulnud sõbrad-

külalised maiustada juubelitordiga, veelkord 
häid soove jagada ning ka uueks 
sügishooajaks plaane seada. Vaatamata 
väärikale eale läheb kogudus ikka edasi ja 
loodetavasti sama krapsakalt kui seni.   

Kokkuvõtteks: siinkirjutajal koguduse 
liikmena on olnud suur rõõm osa saada nii 
peo köögipoolest kui ka pidulikumatest 
hetkedest. Suur tänu pastor Ardi Leerimale 
ja kogu toimkonnale kuudepikkuse 
planeerimise ja asjaajamise eest, samuti 
tänu kõigile neile, kes on kogudust 
eestpalves kandnud läbi aastate ja ka läbi 
selle juubeliaasta. Tagasi vaadates on suisa 
imeliselt tajutav olnud Jumala hool ja arm, 
et nii palju kavandatust õnnestus. Ja kuigi 

pandeemiast tingitud piirangute tõttu ei 
kujunenud juubeliüritused vast nii 
rahvarohkeks, kui sedavõrd väärika 
sündmuse puhul oleks unistanud, siis 
Jumala ligiolu ja abi oli pidevalt tuntav ja 
juubeli tähistamine on pakkunud palju 
rõõmu nii tegijatele kui osavõtjatele. Ka 
häid ja südamlikke soove sai kogudus 
sõpradelt nii palju, et jätkub järgmiseks 100 
aastaks ja rohkemakski. Võime tõesti olla 
Jumalale tänulikud ja jätkuvalt palves, et 
Jumal jätkuvalt kannaks ja kasutaks, hoiaks 
ja õnnistaks kogudust. 

Koguduse liige Külli Pilv 

 

Koguduse liikmetelt/sõpradelt tagasiside 
juubelinädalavahetusest: 

 

Väga südantsoojendav oli näha, kuidas 
Pärnu teiste koguduste vaimulikud 
toetavad ja hoolivad Agape 
kogudusest. Nädalavahetuse tegi 
eriliseks, et paljud koguduse 
liikmed, sõbrad ja tuttavad olid 
tulnud kokku, et ühiselt tähistada. 
Kuid tähtsaim on muidugi see, et 
Jumala armust on see kogudus siia 
jõudnud ning Tema arm kannab ka 
edasi. /Maire/ 

 

Kindlasti oli hea ja väga asjakohane 
ning  puudutas hingekeeli Mägi 
kontsert. Pühapäevane teenistus oli 
kena. /Merike / 

 

Huvitav, innustav, julgustav. Suur 
tänutunne mõeldes tagasi ja 
usaldus, et Jumal on meie kogudust 
jätkuvalt juhtimas ja kasutamas, 
et Tema armastusesõnum võiks 
jõuda veel paljudeni. /Külli K/ 
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JUMALATEENISTUSED  
PÜHAPÄEVITI KELL 11 KIRIKUS, MÄNNI 2  
OKTOOBRIKUU MOTO: „TEIST ALUST EI SAA KEEGI RAJADA SELLE KÕRVALE, 
MIS ON JUBA OLEMAS - SEE ON JEESUS KRISTUS.“ 1KR 3:11        
 
P 03.10: JUMALATEENISTUS ARMULAUAGA 
JUHATAB: ARDI LEERIMA 

JUTLUS: ÜLLAS TANKLER 

LASTEJUTLUS: NADEŽDA UUSTAL 

ORGANIST: KÜLLI PILV 

 
P 10.10:  LÕIKUSTÄNUPÜHA JUMALATEENISTUS  

JUHATAB: ARDI LEERIMA   
JUTLUS: ARDI LEERIMA 

LASTEJUTLUS: INGA LAURENT  
ORGANIST: MEELI TANKLER   
 

P 17.10: JUMALATEENISTUS ARMULAUAGA 

JUHATAB: ARDI LEERIMA 

JUTLUS: TÕNU KUUSEMAA  
LASTEJUTLUS: MERIT KÜLA 

ORGANIST: KÜLLI PILV 

 
P 24.10: JUMALATEENISTUS  

JUHATAB: TÕNU KUUSEMAA 

JUTLUS: MEELI TANKLER 

LASTEJUTLUS: REET KAKKO 

ORGANIST: MEELI TANKLER 

 
P 31.10: USUPUHASTUSPÜHA JUMALATEENISTUS  
JUHATAB: ARDI LEERIMA 

JUTLUS: ARDI LEERIMA 

LASTEJUTLUS:  HEILI SILLASTU 

ORGANIST: MEELI TANKLER 

 

KOGUDUSE JUMALATEENISTUSI SAAB SAMAL AJAL JÄLGIDA AADRESSIL:  
WWW.FACEBOOK.COM/EMKPARNUAGAPEKOGUDUS 
VAREM TOIMUNUD JUMALATEENISTUSTE SALVESTUSED ON LEITAVAD AADRESSIL: 
AGAPEKIRIK.EE  
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KÕIGILE 
LAULUHOMMIK 
Pühapäeval, 3. oktoobril kell 10.00 kutsume enne jumalateenistuse algust 
kõiki üheskoos laulma.   
 

PALVUS  
Pühapäeviti kell 10.00 ja kolmapäeviti kell 11.00  
on võimalus koguneda kirikus palvele. 
 

KOORIPROOVID  
Kooriproovid toimuvad esmaspäeviti, 11.10, 18.10, 25.10 kell 18.00.  
Ootame kõiki endisi ja uusi koorilauljaid. 
 

NOORTELE 
Oktoobrikuu noortekad toimuvad laupäeviti, 9. ja 23.10 kell 16.00.  

 

LASTELE 
LASTEJUTLUS JA VAIKSE MÄNGU TUBA  
Igal pühapäeval kell 11.00 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. 
 

LASTEKIRIK 
Lastekirik koguneb laupäeval, 30. oktoobril kell 11.00.  
Kuuleme Piiblilugu, laulame, mängime, meisterdame.  
Tule ise ja võta sõber ka kaasa! Lastele vanuses 4-11.  

    

 

Kogudus tervitab oktoobrikuu 
sünnipäevalapsi ! 

03 Enel Heinsalu-Diževski—30 
09 Sirje Mikkelsaar 
10 Juta Kuusekänd—70 
10 Raivo Ird 
11 Üllar Olesk 

14 Maria Šebaršina 
19 Emilia Kunder 
21 Maris Raidma 
24 Liv Helena Tankler—10 
29 Karoliina Kalda 

“Heitke kõik oma mure Jumala peale, sest tema peab hoolt “Heitke kõik oma mure Jumala peale, sest tema peab hoolt “Heitke kõik oma mure Jumala peale, sest tema peab hoolt “Heitke kõik oma mure Jumala peale, sest tema peab hoolt     
    teie eest!“ 1Pt 5:7teie eest!“ 1Pt 5:7teie eest!“ 1Pt 5:7teie eest!“ 1Pt 5:7 



KÕIGILE 
PIIBEL SILLA KÜLAS  
„Jumala riik - oodates ja ootamata“ 
Laupäeval, 16. oktoobril kell 11.00-13.00 ootame huvilisi Piiblit avastama. 
Mõtlemisele ja arutlemisele järgneb sobiva ilma korral umbes tunnine 
jalutuskäik Reiu metsaradadel. Osalemisest palume teada anda pühapäevaks,  
10. oktoobriks pastor Ardile. Meeli ja Üllas Tankler. 
  

SÜGISLEER 
Sügisese leerigrupiga tahame alustada sel aastal 17. oktoobril. Leer on hea 
võimalus esmaste kristlike teadmiste omandamiseks või juba ununenud 
teemade meelde tuletamiseks. Leeri läbimine ei sea edasiseks kohustusi, kuid 
kogudusega liitumiseks on kindlasti vajalik leerikursus läbida. Leerikursus 
kestab umbes 2,5 kuud ja ühisteks aruteludeks kogunetakse kord nädalas. 
Üheks leerikursuse läbimise eelduseks on ka pühapäevane jumalateenistustel 
osalemine. Sellega seoses plaanime leerigrupiga kohtuda pühapäeviti kell 
13.30 Agape kirikus. Huvilistel palume endast teada anda pastor Ardile.  
Tel 5699 7654 või e-kirja teel ardi.leerima@metodistikirik.ee 
 

PIIBLITUNDIDE SARI 
20. oktoobrist algab kolmapäeviti kell 18 piiblitundide sari Pauluse 
kirjast efeslastele. Kokku on sügisperioodil kuus tundi ja kõik on lahkesti 
kutsutud osalema! Aga juba laupäeval, 2. oktoobril kell 10-12 Agape kohvikus 
on koolitus Piibli-sõpradele sama Efesose kirja õppevihikute kasutamiseks. 
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AGAPE TEAB, KUHU LÄHEB. 
TULE KAASA! 

Kontaktid: 
    
P�	
��: 

A��� L�����	, ���: 5699 7654,  

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

 

K�����	� ���
	����:  

E-N %��� 10-14. T��. 44 59 888; 5852 5958  

�,,� 	-	� 5340 2001 

�-����: parnu@metodistikirik.ee 

 

L�	
�
��: 

A2, H�4,��%�����, ���. 523 0538,   

�-����: anuuna001@hotmail.com 

 

N���
�
��: 

J����� K,2���, ���: 5599 4433,  

�-����: joosepkunder@hotmail.com 

 

 

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 
www.facebook.com/emkparnuagapekogudus 


