
     Jumal reageeris just nii inimeste 
tegevusele 1Ms 11:6. Need Jumala 
sõnad tuletavad meile täna meelde, et 
ühel meelel ja ühiste tugevate 
veendumustega inimesed suudavad teha 
suuri tegusid. Mõned kaasmaalased 
tavatsevad vaimujõu tugevuse kohta ka 
ütelda, et ühtsuses peitub jõud.  

     Samalaadne õpetlik lugu inimeste 
ühtsusest on meile lugemiseks antud 
1Ms 11:1-9 „Kogu maailmas oli aga 
üks keel ja ühesugused sõnad. Ja sündis, 
kui nad hommiku poolt teele läksid, et 
nad Sinearimaal leidsid oru ja jäid sinna 
elama. Nad ütlesid üksteisele: „Tehkem 
nüüd telliskive ja põletagem neid hästi.” 
Siis olid telliskivid neile ehituskivideks ja 
maapigi oli sideaineks. Ja nad ütlesid: 
„Tulge, ehitagem enestele linn ja torn, 
mille tipp oleks taevas, ja tehkem 
enestele nimi, et me ei hajuks üle kogu 
maailma!” Aga Issand tuli alla vaatama 
linna ja torni, mida inimlapsed ehitasid. 
Ja Issand ütles: „Vaata, rahvas on üks 
ja neil kõigil on üks keel, ja see on alles 
nende tegude algus. Nüüd ei ole neil 
võimatu ükski asi, mida nad kavatsevad 
teha! Mingem nüüd alla ja segagem seal 
nende keel, et nad üksteise keelt ei 
mõistaks!” Ja Issand pillutas nad sealt 
üle kogu maailma ja nad jätsid linna 
ehitamata. Seepärast pandi sellele 
nimeks Paabel, sest seal segas Issand 
ära kogu maailma keele ja sealt pillutas 
Issand nad üle kogu maailma.“   

     Jumal – nähes inimeste ühtsust ja 
nende tegevuste motiive – oli sunnitud 
sündmuste arengusse sekkuma. Minu 
arvates oli asja juures esimeseks 
probleemiks, et inimesed soovisid 
enestele teha nime, mis ei hajuks üle 
maa. Kui aga Piiblit tervikuna lugeda, 
siis on taoline inimlik soov täielikult 
Jumala kavatsuste vastand. Jeesuse 
maapealse elu ajast leiame mitmeid 
kõnesid, kus jüngreid saadeti üle maa 
tundmatutesse paikadesse. Õpetaja 
läkitas jüngreid uutesse küladesse 
selleks, et sõnum Jumala evangeeliumist 
leviks ja Kuningriik maa peal laieneks. 
Nii näib mulle üsna loogiline, miks 
Jumal juba 1. Moosese raamatus 
kirjeldatud sündmustes tahtis usurahva   
inimhulgad üle maa laiali pillutada.  

     Teine torni ehitajate probleem 
seisnes selles, et inimesed igatsesid ise 
austuse poole. Nende sooviks oli ju 
ehitada tellistest ja maapigist nii kõrge 
torn, mille tipp ulatuks taevasse. See 
tähendab – Jumala tegutsemise 
sfääridesse. Jumala Sõna ütleb meile aga 
teisal, et Jeesuski ei arvanud enese 
olevat Jumalaga võrdne. Jeesus loobus 
enese taevasest päritolust ja leiti 
välimuselt inimesena. Usutavasti on 
Jeesuse elu ja tema õpetus meile täna 
heaks eeskujuks, kuidas Jumalariigis 
suure nime tegemine päriselt võiks käia. 

Järgneb lk 2 

Nüüd ei ole neil võimatu ükski asi! 
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Vähemasti mina mõistan praegu nii, et 
suure nime tegemine käib läbi 
alandumise. Paabeli torni ehitamise 
juures millestki sellisest ei ole 
kirjutatud ja selle tõttu oli ka Jumalal 
vaja inimeste kavatsustesse tugevasti 
sekkuda. Jumala sekkumine tõi inimlike 
plaanide purunemise ja hulk inimesi sai 
hoopiski võõraste rahvastega segatud.  

     Minu erilist tähelepanu köidavad 
loetud Kirjast järgnevad read: „Ja 
Issand ütles: „Vaata, rahvas on üks ja 
neil kõigil on üks keel, ja see on alles 
nende tegude algus. Nüüd ei ole neil 
võimatu ükski asi, mida nad kavatsevad 
teha!““ Kui selgesti tunnistavad need 
sõnad ühtsuse tugevusest! Saavutatud 
üksmeel oli inimeste vahel lausa nii 
tugev, et Jumal ise pidi midagi ette 
võtma. Kas sa suudad ette kujutada, 
milline jõud võib seega avalduda 
ühtehoidvas koguduses? Mida kõike 
võiks nii tugevasti kokkuhoidev 
kogudus maa peal korda saata! Seda 
muidugi juhul kui inimesed end tões ja 
vaimus Jumala tahtele alistavad ja 
Jumal lisab inimlikele kavatsustele oma 
taevase õnnistuse.  

     Usutavasti on Jumala sõnades veel 
tänagi varjul üks tõsine hoiatus. Hoiatus 
selle eest, et kogudust maa peal 
tühistest vaidlustest säästa. Olen mitmel 
korral kuulnud hoiatavaid lugusid ka 

Pärnu metodistide varasemast ajaloost, 
kuis üks ja teine on hakanud „endale 
nime tegema“. Umbes sarnaselt nagu 
hulk inimesi soovis endale nime teha ja 
selle märgiks veel taevasse kõrguva 
torni ehitada. Taolised nime tegemised 
on räägitud juttude põhjal Pärnuski 
lõppenud inimeste omavaheliste 
tülidega ja kogudusetöö lagunemisega. 
Mina usun, et niisuguste arengute taga 
on ikka olnud Jumala aktiivne 
tegutsemine.  

     Vastukaaluks hoiatusele on loetud 
lõigus ka julgustav sõnum kogudusele – 
kui inimesed hoiavad omavahel kokku, 
siis võivad nad teha väga suuri tegusid.                     
Lähenevate Kristuse ülestõusmispühade 
eel meenutagem veel, et Jeesust alandati 
tema maapealse elu lõpul rohkem kui 
kedagi teist. Ta pidi alanduma 
ristisurmani ja kivise kaljuhauani. Olles 
alanduses Isale kuulekas, sai just 
Jeesuse nimi suurimaks nimeks üle 
maa. Jeesuse nimi sai aga tõeliselt 
suureks peale täielikku alandumist. 
Ristirahvana on meil selles oma õpetuse 
iva – kes tahab teha suurt nime, see 
peab ennast varem tugevasti alandama 
ja ikka Jumala tahtes käima.  

     Ühtehoidev kogudus on niisiis väga 
suur õnnistus! Soovin, et me oskaks 
jätkuvalt üksmeeles nii Jumala kui 
inimestega koostööd teha ja Kuningriiki 
laiendada. 

Pastor Ardi 

 

Kevadine leerikursus alustab aprillikuu esimesel pühapäeval. Leer on hea võimalus 
esmaste teadmiste omandamiseks või juba ununenud teemade meelde tuletamiseks. 
Leeri läbimine ei sea edasisteks otsusteks kohustusi, kuid kogudusega liitujatele on 
vajalik leerikursus läbida. Ühisteks aruteludeks kogunetakse kord nädalas, peale 
koguduse jumalateenistust. Üheks leerikursuse läbimise eelduseks on pühapäevastel 
koguduse jumalateenistustel osalemine.  
Täpsema info saamiseks ja registreerimiseks võta ühendust pastoriga.  

Kevadleer 
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JUMALATEENISTUSED  
PÜHAPÄEVITI KELL 11 KIRIKUS, MÄNNI 2  
APRILLIKUU MOTO: „AGA KÕIKE SEDA TEEB ÜKS JA SAMA VAIM, JAGADES IGAÜHELE ERIOSA,  
NÕNDA NAGU TEMA TAHAB.“ 1KR 12:11 
 

 
P 03.04: JUMALATEENISTUS ARMULAUAGA 
JUHATAB: ARDI LEERIMA 

JUTLUS: JOHANNES KAKKO 

LASTEJUTLUS: REET KAKKO 

ORGANIST: MEELI TANKLER 
 
P 10.04: PALMIPUUDEPÜHA JUMALATEENISTUS  
JUHATAB: ARDI LEERIMA 

JUTLUS: MEELI TANKLER 
LASTEJUTLUS: AILI LAAK 
ORGANIST: KÜLLI PILV 
 

N 14.04 KELL 18: SUURE NELJAPÄEVA JUMALATEENISTUS ARMULAUAGA 

JUHATAB: ARDI LEERIMA 

JUTLUS: ARDI LEERIMA 

ORGANIST: KÜLLI PILV 
 

P 17.04: ÜLESTÕUSMISPÜHA JUMALATEENISTUS ARMULAUAGA 

JUHATAB: ARDI LEERIMA 

JUTLUS: ARDI LEERIMA 

LASTEJUTLUS: KÜLLI KUUSEMAA 

ORGANIST: MEELI TANKLER 
 
P 24.04: JUMALATEENISTUS  
JUHATAB: ARDI LEERIMA 

JUTLUS: TÕNU KUUSEMAA 

LASTEJUTLUS: INGA LAURENT 
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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     Märtsikuu esimesel reedel 
tähistasime ülemaailmset naiste 
palvepäeva oikumeenilise jumala-
teenistusega Saalemi Vabakoguduse 
palvelas. Meie koguduse naised olid 
traditsiooniliselt ürituse eestvedajaks, 
aga osalejaid oli umbes 8 erinevast 
kogudusest. Kaasa teenis Pärnu 
Oikumeeniline Naiskoor Ester 
Murrandi juhatusel. Aastast 1930 
valmistavad selle palveteenistuse 
liturgia igal aastal ette erineva riigi 
naised, keskendades eestpalved just 
selle konkreetse maa teemadele ja 

valupunktidele. Tänavune liturgia oli 
kokku pandud Inglismaa, Walesi ja 
Põhja-Iirimaa kaheksateistkümnest 
erinevast konfessioonist pärit naiste 
poolt. Euroopas puhkenud sõja tõttu 
tõttu saatsid koostajad mõni päev enne 
jumalateenistust veel eestpalve Ukraina 
eest, mis lõppes sõnadega: „Meie palve 
on, et lepituse meel võiks saada võidu 
vihkamise üle, rahu võiks saada võidu 
sõja üle, lootus võiks astuda meeleheite 
asemele ja Sinu mõtted kõikide rahvaste 
jaoks läheksid täide.“ 

     Praegusele ärevale olukorrale kõigiti 
kohaselt oli liturgia keskseks teemaks 
lootus, keskendudes kirjakohale 
Jeremija 29:11 „Sest mina tunnen 
mõtteid, mis ma teie pärast mõlgutan, 
ütleb Issand: need on rahu, aga mitte 
õnnetuse mõtted, et anda teile tulevikku 
ja lootust.“ Mõtisklesime, kuidas 

tulevik algab juba täna ja just lootus on 
see jõud, mis aitab tuleviku poole 
liikuda. Tõstatasime ka küsimuse, kus 
võiksid olla need paigad meie igaühe 
elus ja meie kogukonnas, kuhu meie 
võiksime Jumala tõotuste toel lootuse 
seemneid külvata.  

Lootuse seemned 
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     Nii jagasime igale kohalolijale 
seemne ja kutsusime üles mõtlema, 
kui palju on sellises väikeses 
seemnes tegelikult peidus, kui ta 
vaid kasvupinnase leiab – ja kes on 
need inimesed või kus on need 

olukorrad, kuhu seemet külvata. Ühe 
praktilise lootuse seemnena panime 
kokku annetuse Ukraina heaks, mis 
läheb teele Eesti Punase Risti kaudu. 
 

Meeli Tankler 
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LASTELE 
LASTEJUTLUS JA VAIKSE MÄNGU TUBA  
Igal pühapäeval kell 11.00 julgustame kirikusse tulema 
terve perega — jumalateenistusel on ka lastejutlus. 
 
LASTEKIRIK 
Lastekirik koguneb laupäeval, 30.04 kell 11.00-13.00.  
„Jeesus jutustab põnevaid lugusid!“  
Piiblilugu, laulud, mängud, meisterdamine.  
Lastele vanuses 4-11. Väike laps koos lapsevanemaga.  
 

NOORTELE  
Aprillikuu  noortekad toimuvad 9.04 ja 23.04 kell 16.00. 
 

PIIBLITUNNID 
Jätkub piiblitundide sari Pauluse kirjast efeslastele. Kokku on 
kevadperioodil kuus tundi. Piiblitundidesse on oodatud osalema kõik, kes 
armastavad Jumala Sõna lugeda ja loetu üle teistega koos arutleda. 
Piiblitunnid toimuvad kolmapäeviti kell 18. 



 

KÕIGILE 
PALVUS  
Kolmapäeviti kell 11.00 on võimalus koguneda kirikus palvele. 
 

PALVEHOMMIKUD PÜHAPÄEVITI KELL 10 
2022. aastal tahame koguduses erilist tähelepanu pöörata palvetöö ja 
väikegruppide edendamisele. Nii tahame ka pühapäeva hommikuti enne 
jumalateenistuse algust palvetada kogudusetöö ja töötegijate eest.  
Aprillis koguneme kirikus palvehommikuks 3, 17, ja 24. kuupäeval. 
 

LAULUHOMMIK 
Pühapäeval, 10. aprillil kell 10.00 kutsume enne jumalateenistuse algust kõiki 
üheskoos laulma.   
    

KOGUDUSE KOOR 
Koguduse  koor harjutab ülestõusmispühadeks esmaspäeviti, 04.04 ja 11.04 
kell 18.00. 
 

PIIBEL SILLA KÜLAS 
“Omad ja võõrad Piiblis“  
Laupäeval, 23. aprillil 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, 
17. aprilliks pastor Ardile.  
Meeli ja Üllas Tankler 
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01.04 Liis Slugen — 25 
08.04 Kaspar Pokk 
11.04 Andres Lilleste — 40 
13.04 Hille Hallismaa 
13.04 Sirle Kunder 
13.04 Anneli Parijõgi 
14.04 Tiina Kohv 
15.04 Jana Tali — 45 
15.04 Allar Tankler 
21.04 Endla Rausk 

22.04 Merje Haltsonen 
23.04 Keidi Kompus 
24.04 Martin Eik 
24.04 Anu Bester —  40 
25.04 Joosep Kunder  
27.04 Tuuli Jõepera 
29.04 Maimu Lainessaar 
29.04 Gretlyn Kangro 
30.04 Kristen Niidla 

„Täida meid hommikul oma heldusega, siis me hõiskame 
ja oleme rõõmsad kogu oma eluaja!“ Ps 90:14    

 

Kogudus tervitab aprillikuu  
sünnipäevalapsi ! 



AGAPE TEAB, KUHU LÄHEB. 
TULE KAASA! 

Kontaktid: 
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A2, H�4,��%�����, ���. 523 0538,   

�-����: anuuna001@hotmail.com 
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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 


