Armastus, mis kosutab südameid
Oleme jälle ühe kirikuaasta lõpule
lähenemas. November on hingedekuu ja
näib, et loodus tahab ka meid – kõiki
elavaid – pisut aeglustada. Päevad
jäävad
üha
lühemaks.
Välised
askeldused jäävad paljude jaoks päev
päeva järel ikka vähemaks. Ometi on
ööpäev sama pikkusega nii novembri
pimeduses kui kesksuvel. Millega siis
asenduvad inimeste tegevused, kui
aastaaeg ei paku välisteks tegevustest
suurt naudingut?
Hingedepäeval ja selle ümbruses
mõeldakse nendele kallitele, kes on juba
lahkunud. Ka kirikuaasta viimasel
pühapäeval oleme Agape kirikus ikka
meenutanud neid, kes on elavate maalt
igavikku
kutsutud.
Sellised
meenutamised ja vaikuse hetked on
kindlasti olulised. Vaiksed mõtisklused
peaksid mingil moel inimesi panema
mõtlema, mis lugu lahkunu hingega oli
ja on. Mõned ehk küsivad endamisi
vaikselt, kas ma saan veel kunagi oma
kalli lähedasega uues olukorras
kohtuda? Kas tema sai Jumala rahusse?
Kas ka mina võin kunagi saada Jumala
rahusse?
Tunnistan siinkohal, et need on väga
suured küsimused ja vajavadki pikemat
mõtisklemise aega. Otsitavad vastused
ei pruugigi vormuda kõikide jaoks
mõistuspäraseks arusaamiseks. Tuleb ju

tunnistada, et ega meil suurt arusaamist
Jumala igavikulistest asjadest ei ole.
Mitmedki igavikuga seonduvad mõtted
või küsimused võivad meile pähe tulla
ning uuest minna nii, et me ei süvenegi
nende tähenduslikkusesse.
Ehk selleks ongi meie ümber elu nõnda
korraldatud, et osa aastast võime suure
rõõmuga nautida suve ja päikest. Sel
ajal on rohkem energiat aktiivsemaks
eluviisiks. Sel ajal võivad kõik nautida
Jumala armu, mis silmale hästi näha ja
suhteliselt mõistetavalt kätte tuleb. Kui
aga rõõmustamise aeg möödub siis
võetakse meilt välised pidutsemise ja
hõiskamise tegurid justkui ära. Välise
ilu nautimise asemel suunatakse inimesi
pealispinna alla vaatama. Vaatama
sellele, mis inimeste hinges toimub.
Ma tahan Sulle julgustuseks ütelda,
mõtle enda kõrval olevatele armsatele
nüüd ja praegu! Mõtle sellele, kellega
oma päeva jagad. Sinu kõrval on iga
päev inimesi! Vähem või rohkem,
lähemaid või ehk mitte väga lähedasi
suguluse poolest, aga nad kõik on osaks
Sinu päevadest. Võta esiteks enda jaoks
aega mõtiskleda, milline võiks Sinu
igapäevane elu välja näha ilma nende
inimesteta? Mõtle sellele, kui palju need
inimesed Sinu iga päeva rikastavad?
Järgneb lk 2
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Juhtkiri

Algus lk 1

Kui need mõtted mõeldud, siis ütle oma
kõrval olevale inimesele midagi
julgustavat. Võta aega selleks, et teda
ehk ära kuulata ja tema hinge sisse näha.
Apostel Paulus on kirjutanud pika
loetelu nendest keda tema on soovinud
nimeliselt tervitada (Loe: Rm 16:1-15).
Minu erilist tähelepanu püüavad selles
Pauluse kirja lõigus sõnad: „Tervitage
minu kaastöölisi Kristuses Jeesuses, kes
minu hinge eest oma pea on pannud
kaalule“. Absoluutse kindlusega me ei
tea, mida Paulus oma sõnades on
mõelnud aga selge on, et ta tundis suurt
tänu nende inimeste eest. Pauluse
sõnadest paistab välja, et nimetatud
kaastöölised olid teinud midagi väga
kaalukat Pauluse kaitseks välja astudes.
Võibolla sõnades, võibolla praktilises
teos? Usutavasti see vorm ei olegi kõige
tähtsam, aga Paulusel olid need inimesed
meeles ja ta tahtis nende tegevust
eriliselt esile tõsta.
Mind ajendavad Pauluse sõnad edasi
mõtlema, kui palju meie tänasel kiirel
ajastul tervitame või ka täname neid, kes
meie heaks välja astuvad? Mulle
meenub siin väike tunnistus, kuidas üks
mu sõber mõned aastad tagasi töökohta
vahetas. Ta rääkis, et kui oli oma
töökohalt lahkumise soovi kaastöölistele
teatavaks teinud, siis oli hakanud kogu
kollektiiv justkui ühest suust rääkima,
kui tubli ta on olnud ja kui palju ta on
eelnevalt oma kolleegide päevadesse
positiivsust kinkinud. Mu sõber võttis
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jutukese kokku mõttega – miks te mulle
neid sõnu varem ei ütelnud, kui ma olin
oma mõtetes ja südames koos teiega? Ise
naljatades lisades sinna juurde, et kõik
see kokku jättis üsnagi „matusekõne“
mulje.
Võibolla oled Sinagi midagi sarnast
kogenud? Usun küll, et keegi meist ei
soovi taolise kogemuse osaliseks saada.
Inimeste väärtustamine ja märkamine on
oluline igal ajal. Igas olukorras. Nüüd ja
praegu – kuniks veel on võimalik
kellelegi midagi head ja julgustavat
ütelda. Ristiinimeste omavahelisest
mõistlikust suhtlemisest võib lugeda ka
Pauluse kirjast Fileemonile, salmidest 47. Õppides Pauluse ja teiste pühade
varasemast kogemusest saame endilt
küsida - kas meis leitakse olevat sellist
armastust, mis kosutab teiste südameid?
Usun, et eelseisev hingedeaeg on ainult
välispidiselt vaikne ja tasane. Argipäeva
kiirus on selles endiselt olemas. Kõikidel
on omad kohustused ja nende kõrval ka
mitmed mured. Soovin, et meil oleks
kogudusena ja ristiinimestena aega
üksteisega
vestlemiseks,
üksteise
kuulamiseks ja üksteise tänamiseks.
Üksnes vaikses ja tasases õhustikus,
ilma suure kärata, saab toimuda
südamest
südamesse
rääkimine.
Julgustan Sind selleks aega võtma nüüd,
just nüüd! Olen veendunud, et see annab
rahu ja julgustust Sulle endale ja ka neile
kelle jaoks oma aega pühendad.
Pastor Ardi
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Jumalateenistused

3

JUMALATEENISTUSED
PÜHAPÄEVITI KELL

11 KIRIKUS, MÄNNI 2

NOVEMBRIKUU MOTO: “Mul on olnud palju rõõmu ja julgustust sinu armastuse
pärast, sest sinu kaudu, vend, on pühade südamed saanud kosutust."
Fm 1:7

P 07.11: JUMALATEENISTUS ARMULAUAGA
JUHATAB: ARDI LEERIMA
JUTLUS: TÕNU KUUSEMAA
LASTEJUTLUS: AILI LAAK
ORGANIST: KÜLLI PILV
P 14.11: ISADEPÄEVA JUMALATEENISTUS
JUHATAB: ARDI LEERIMA
JUTLUS: ÜLLAS TANKLER
LASTEJUTLUS: NADEŽDA UUSTAL
ORGANIST: MEELI TANKLER
P 21.11: IGAVIKU PÜHAPÄEVA JUMALATEENISTUS ARMULAUAGA
JUHATAB: ARDI LEERIMA
JUTLUS: MEELI TANKLER
LASTEJUTLUS: ÜLLAS TANKLER
ORGANIST: MEELI TANKLER
P 28.11: 1. ADVENDI JUMALATEENISTUS
JUHATAB: ARDI LEERIMA
JUTLUS: ARDI LEERIMA
LASTEJUTLUS: KÜLLI PILV
ORGANIST: KÜLLI PILV
KOGUDUSE JUMALATEENISTUSI SAAB SAMAL AJAL JÄLGIDA AADRESSIL:
WWW.FACEBOOK.COM/EMKPARNUAGAPEKOGUDUS
VAREM TOIMUNUD JUMALATEENISTUSTE SALVESTUSED ON LEITAVAD AADRESSIL:
AGAPEKIRIK.EE
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Kajastus

Tere, armas kogudus!
Meie kogudust on õnnistatud väikeste
lastega ja rõõmukilkeid jagub kõigile. Olin
ammu oma südames tundnud igatsust
emadega kuidagi rohkem suhelda või läbi
käia. Mitte ainult pühapäeviti kirikus
jumalateenistustel käies. Nii sündis minu
südamesse üks ilus igatsus, teha emadele
osadusgrupp, kus saaksime koos olla ja
üksteisega rohkem aega veeta. Lisaks
saaksime veel kasvada Jumalale lähemale
läbi kristliku kirjanduse lugemise.
Alguses olid mu peas ainult mõtted ja isegi
kahtlused, kas pastor selle ideega kaasa
tuleb. Nii ma selle mõtte oma südamesse
tallele jätsin. Mida rohkem aeg edasi läks,
seda rohkem hakkas minu igatsus sisemiselt
närima ja kandsin pidevalt oma ideed
Jumala ette. Ütlesin mitmetes palvetes:
Jumal, kui sina seda soovid, siis lase sellel
igatsusel korda minna. Käies sellel aastal
kiriku aastakonverentsil Tallinnas, sain
osaleda ühes grupitöös, kus pidime panema
kirja oma koguduse probleemid ja
valukohad.
Mina panin sinna kirja oma südame igatsuse
emade osadusgrupi sündimisest. Mulle öeldi
siis, kui sul on mingi teema pidevalt
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südames ja see kuidagi ära ei taha minna,
siis järelikult on tegu õige asjaga. Sellest
sain vajaliku kinnituse, et minu südamesoov
on õige ja nüüd tuleb hakata tegutsema.
Aja edenedes jagasin oma ideed pastoriga ja
rääkisin emadega. Sain mõlemalt poolt
ainult positiivset suhtumist plaanitava
emade osadusgrupi tegemiseks. Juba
natukese aja pärast hakkasin teemasid
planeerima ja kokkusaamiste aegasid
kalendrisse märkima. Hakkasin suhtlema ka
erinevate inimestega koostöö eesmärgil. Nii
sain järgmise vastuse oma palvetele, et
koputa ja sulle avatakse. Erinevate
inimestega suheldes leidsin koostöö Eesti
Punase Ristiga ja ühe võimlemistreeneriga.
Mõlemad külalised tulevad kirikusse meie
emasid õpetama. Olen selle üle siiralt
rõõmus.
Meie lapsed saavad koos kasvada Jumala
tundmises. Meie ise saame olla eeskujudeks
teistele emadele hoides kokku ja armastades
oma ligimest. Minu süda on täitetud erilise
rõõmu ja tänulikkusega, et saan meie
koguduse emasid ühendada. See kõik saab
võimalikuks
tänu
Jumala
piiritule
armastusele meie vastu.
Emade osadusgrupi juht Maarja Eik
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Kuidas Sul läinud on?
On üsna tavaline, et meid kutsutakse
klassi ja kooli kokkutulekutele, kus siis
vanu aegu meenutatakse ja küsitakse:
Kuidas Sul läinud on? Meie kogudusel on
100. juubeli aasta ning 2. oktoobril 2021
olid kokku oodatud „noored“, keda Jumal
eriliselt puudutas noorteärkamise ajal
1970-ndate aastate teisel poolel meie
koguduse kaudu, mis siis käis koos
aadressil Karja 3, Pärnus.
Pastoriks oli sel ajal Laas Helde, kellel oli
väga suur süda noorte jaoks. Ta nägi neis
potentsiaali ja julgustas oma usku jagama
just noortele sobival viisil - esimesed
trummid kristlikus noortebändis Pärnus
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olid just metodisti koguduse noortel.
Noored kutsusid kaasa oma klassikaaslasi
ning koguduse vana põlvkond palvetas.
Enamus tolleaegsest keskkooli noorusest
Pärnus sai kurssi asjaoluga, et kirikus
käivad ka noored, mitte ainult vanad,
musta pearätiga naised, nagu tolleaegses
ajalehes kirjutati. Hoolimata välisest
survest, noorte südamed põlesid Issandale
ja see kandis head vilja.
Kokkutulekul kuulsime sel ajal lapseohtu,
tänaseks juba ise pastoritööd tegeva Allan
Helde mälestusi ja uurimustöö kokkuvõtet
1970-ndate ärkamisest Pärnus. Ta tuletas
meelde huvitavaid seiku sellest ajast ja
kirjeldas tausta, mida elas läbi pastori
pere, kuidas pastor pidi oma noorte eest
seisma riikliku surve sees sügaval
nõukoguduse ajal. Onu Lui, nagu noored
Laas Helde’t kutsusid, kutsuti taas ja taas
aru andma riikliku julgeolekusüsteemi
töötajate juurde, sest sõnades oli küll
usuvabadus, aga tegelikkus oli midagi
muud. Nii tuli Laas Heldel ka oma
isiklikust rahakotist trahvi maksta, kui
noored oma innus olid mõnest tolleaegsest
riigi poolt kehtestatud reeglist üle astunud.
Ja Jumal tegutses ja südamed said
muudetud!
Järgneb lk 6
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Informatsioon

Algus lk 5

Olime palunud osalejatel kaasa võtta ka
pildimaterjali ning huvitavad mälestused
ja lood kerkisid spontaanselt üles
tolleaegseid
fotosid
vaadates.
Kokkutulnuid tervitas meie praegune
pastor Ardi Leerima ja tänas panuse eest,
mis anti meie koguduse järjepidevusse.
Vanu aegu tuletati meelde ka ühislaule
lauldes Üllas Tankler’i kitarri saatel. Tõnu
Kuusemaa oli kokku leppinud võimaluse
külastada ka Karja 3 palvelat, kus
adventkogudus endiselt koos käib. Aitäh
kõigile, kes kokkutuleku kordaminekule
kaasa aitasid!
Tänaseks on enamus neist noortest üle
Eesti laiali erinevates paikades ja
kirikutes, aga paljud neist on jätkuvalt
aktiivselt kirikutööd tegemas. Nende seas
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on mitmeid vaimulikke, aga ka ustavaid
vabatahtlikke jumalariigi töötegijaid. See,
mida Jumal tol ajal meie koguduse keskel
alustas, on kandnud head vilja erinevate
inimeste eludes.
Aga juubelisündmused ei ole sellega veel
kaugeltki läbi ning juba õige varsti laupäeval, 6. novembril 2021 kell 11-14
ootame taas kõiki kirikusse, et
tähistada pastor Laas Helde 100.
sünniaastapäeva
mälestusjumalateenistusega,
kus
kuuleme mälestusi ja ettekandeid Allan
Helde’lt ja Toomas Pajusoo’lt. See on
meie koguduse ajalugu, meie juured, mille
vilju võime meie tänasel päeval maitsta.
Nii et - kõik on kutsutud osalema!

Külli Kuusemaa
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Informatsioon

KÕIGILE
PALVUS
Pühapäeviti kell 10.00 ja kolmapäeviti kell 11.00
on võimalus koguneda kirikus palvele.
LAULUHOMMIK
Pühapäeval, 14. novembril kell 10.00 kutsume enne jumalateenistuse algust
kõiki üheskoos laulma.
PIIBLITUNDIDE SARI
Kolmapäeviti kell 18 on piiblitundide sari Pauluse kirjast efeslastele. Kokku on
sügisperioodil kuus tundi ja kõik on lahkesti kutsutud osalema!

NOORTELE
Novembrikuu noortekad toimuvad laupäeviti, 13. ja 27.11 kell 16.00.

LASTELE
LASTEJUTLUS JA VAIKSE MÄNGU TUBA
Igal pühapäeval kell 11.00 julgustame kirikusse tulema terve perega —
jumalateenistusel on ka lastejutlus.
Samuti on lapsevanemal väikelapsega võimalik klaasseina taga osa saada
jumalateenistust läbi kõlari ning laps saab vaikselt mängida.
LASTEKIRIK
Lastekirik koguneb laupäeval, 27. novembril kell 11.00.
Kuuleme Piiblilugu, laulame, mängime, meisterdame.
Tule ise ja võta sõber ka kaasa! Lastele vanuses 4-11.

Kogudus tervitab novembrikuu
sünnipäevalapsi !
“Issand on saanud mulle kindlaks varjupaigaks ja mu Jumal
mu kaitsekaljuks, kus ma pelgupaika otsin.” Ps 94:22
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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
www.facebook.com/emkparnuagapekogudus
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AGAPE TEAB, KUHU LÄHEB.
TULE KAASA!

