
     Paljude aiapidajate jaoks on just nüüd 
kõige põnevam aeg aastast kätte jõudnud 
– sest erinevad viljad on valmimas. Suur 
rõõm on näha kõiki erinevaid vilju, mida 
Looja on meie jaoks lubanud jälle 
kasvada. Iga aiapidaja ja iga põllumees 
teab, et ükski vili ei saa valmida kui 
eelnevalt ei ole tööd tehtud. Iga füüsilise 
vilja valmimise võib üle kanda ka 
vaimulikku ellu ja mõelda nende viljade 
üle, mis kellegi vaimulikus elus on 
küpsemas. Ühtlasi tähendab see, et 
vaimulikus sfääris ei ole asjad tihtilugu 
nii selgesti määratavad – kas vili on veel 
toores või parasjagu valmis või on juba 
üle küpsenud. Vaimulikus elus ei ole ka 
võimalik ette öelda, et just suvel saavad 
enamus viljadest küpseks. Ma usun, et 
iga vaimuliku vilja küpsemine on 
järjepidev protsess. See protsess vajab 
ühtekokku nii Jumala armu kui 
inimlikku hoolt ja armastust.  
 

     Eelmises infolehes kirjutasin sellest, 
kuidas Jeesus julgustas jüngreid 
armastuses jagama inimestele seda toitu, 
mida neil esmaselt vaatlusel tegelikult ei 
olnud. See toit sai jüngritele võimalikuks 
alles siis, kui Õpetaja oli võtnud viis 
leiba ja kaks kala oma kätte ning neid 
õnnistanud. Seejärel andis Jeesus 
õnnistatud leivad ja kalad jüngrite kätte 
tagasi ning palus neid nii jagada, et kõik 
võisid oma kõhud täis saada. Meie 
inimliku mõistuse jaoks on see üks suur 
Jumala ime. Kindlasti ei mõista me 

tänapäeval Piiblit lugedes nende 
sündmuste varjulisi nüansse. Mitte keegi 
meist ole ju päriselt nende asjade 
tunnistajaks olnud. Sellepärast me ei 
võigi väga kindlat tunnistust anda 
sellest, mis täpselt juhtus või milliseid 
sõnu Jeesus kasutas nende väheste 
palakeste õnnistamisel. Ma usun siiski, 
et kõik need välised toimingud ja 
erinevad emotsioonid ei ole Jeesuse 
eluajal tehtud imede puhul määrava 
tähtsusega. Tähtis on meil praegusel ajal 
märgata seda mustrit, et suured imed 
said tihtilugu toimuda Jumala ja 
inimeste omavahelises koostöös. 
 

     Meile võib jääda selline arusaamine, 
et Jeesuse maapealse elu ajal ei olnud 
jüngritel mingeid erilisi raskusi. Me 
mõtleme sellele, et jüngritel oli alati 
Õpetaja käepärast võtta ja kui mõni 
raskus ilmnes, siis Jeesus aitas sellest 
ilusasti üle saada. Pisukene pilk 
Pühakirjale annab aga aimdust, et 
vastsete usklike elu ei olnud nii lihtne. 
Jeesus ise on sellestki tunnistanud, et 
Tema missiooni täitumiseks on vaja 
jüngritel tööd teha. Praeguse artikli 
tähenduses loeme seda nii, et Jumal 
vajas inimeste abi ja koostööd! 
Pühakirjast saab lugeda: „Aga pärast 
seda määras Issand veel seitsekümmend 
[kaks] ja läkitas nad kahekaupa enese 
eele igasse linna ja paika, kuhu ta 
ise tahtis minna. Ta ütles neile: „Lõikust 
on palju, töötegijaid aga vähe. 

Järgneb lk 2 

Üksmeel Jumala ja inimeste vahel 
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Paluge siis lõikuse Issandat, et ta 
saadaks töötegijaid välja oma lõikusele! 
Minge! Vaata, ma läkitan teid kui 
lambaid huntide sekka.“ Lk 10:1-3 

      

     Loetud ridadest mõistame, et 
jüngreid läkitati tundmatusse. 
Millessegi, kus oli vaja toetuda üksnes 
Jeesuse läkitusele ja mitte inimlikule 
kogemusele. Päris selge on seegi, et 
läkitatud jüngreid ootasid ees erinevad 
raskused ja tagasilöögid. 
 

     Sarnaselt Jeesuse-aegsele usuelule 
meenutab ehk mõnigi meie hulgast 
algkoguduse elu pisut lihtsustatult ja 
romantiliselt. Tänasele piiblilugejale 
võib näida, et algkoguduse igapäevases 
toimimises oli kõik nii tore ja turvaline. 
Nii võib tekkida mõte, et kui vaid meie 
koguduses ka jumalariigi töö nii hästi 
edeneks! „Aga nemad püsisid apostlite 
õpetuses ja osaduses, leivamurdmises ja 
palvetes.  Ent igale inimesele tuli 
kartus, sest palju imetegusid ja 
tunnustähti sündis apostlite läbi. Nad 
viibisid päevast päeva ühel meelel 
pühakojas, murdsid leiba kodudes ja 
võtsid rooga juubeldades ning siira 
südamega,  kiites Jumalat ja leides 
armu kogu rahva silmis.“ Ap 2:42-43, 
46-47a. Loetust lähtub lihtne ja selge 
tõde, et Jumala rahvas oli koos ühel 
meelel. Mitte lihtsalt ei olnud koos! 
Nad püsisid koos apostlite õpetuses ja 
osaduses, leivamurdmises ja palvetes. 
Need inimesed olid koos juubeldavas 
meeleolus ja siirad üksteisega, ning üle 
kõige nad kiitsid sellega Jumalat. 
  

     Mina tahan täna püstitada küsimused 
– kas meie Sinuga oleme valmis püsima 
apostlite õpetuses ja leivamurdmises ja 
palvetes?  Kas meie oleme teineteisega 
alati siirad? Kas meie tuleme kokku 
ühel meelel Jumalat kiitma ja ülistama? 

Minu arvates on need küsimused 
kriitilise tähtsusega, sest Jumal vajab 
endiselt Sinu koostööd! Ta ei vaja seda, 
et me lihtsalt olemas oleme. Jumal 
tahab jätkuvalt, et Tema kogudus teeb 
neid tegevusi, mille läbi tema on 
paljusid kogudusi kasvatanud. 
Algkoguduse elust me näeme: „Issand 
aga lisas päästetuid päevast päeva 
nende hulka.“ Ap 2:47b. See on 
tunnistus, et Jumal ja inimesed olid 
tihedas koostöös. Ainult selle tulemusel 
jõudsid uued inimesed Jumala 
tundmisele kui jüngrid tegid oma osa 
ning selle läbi Jumal õnnistas kogudust 
uute päästetutega. 
 

     Apostlite tegude raamat selgitab 
meile lisaks, et tollaste apostlite ja 
koguduste rajajate elu ei olnud sugugi 
turvaline ega romantiline. Meenutame 
siinkohal mõningaid fakte tolleaegsete 
Jeesuse järgijate igapäevaelust: mitmed 
apostlid vahistati korduvalt ja 
vangistati; pidev rändamine ühest 
linnakesest teise; sagedased 
põgenemised elu ja turvalisuse nimel; 
tülid omavahelistes suhetes ja koostöö 
plaanides; laevahukk. Nendest ja 
paljudest muudest raskustest läksid 
algkoguduse kristlased läbi selleks, et 
teha Jumalaga koostööd evangeeliumi 
kuulutamiseks.  
      

     Soovin ka meile sarnaselt tugevat 
tahet koostööks – nii Jumalaga kui 
omavahelises igapäevases koguduse 
elus. Olen veendunud, et ainult siis saab 
Jumal täielikult oma õnnistused 
koguduse üle välja valada, kui meie  
oleme valmis pühendunult tegutsema. 
See vajab tihtilugu oma inimlikust 
turvatundest ja mugavusest loobumist 
aga just sellel hetkel me olemegi Jumala 
käes õnnistatud tööriistad! 

Pastor Ardi 
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JUMALATEENISTUSED 
PÜHAPÄEVITI KELL 11 KIRIKUS, MÄNNI 2  
A/0/1234// 5626: „Aga nemad püsisid apostlite õpetuses ja osaduses, 
leivamurdmises ja palvetes“ Ap 2:42 

P 07.08: JUMALATEENISTUS ARMULAUAGA 
JUHATAB: ARDI LEERIMA 
JUTLUS: ARDI LEERIMA 
LASTEJUTLUS: MEELI TANKLER 
ORGANIST: MEELI TANKLER 
 
P 14.08: JUMALATEENISTUS  
JUHATAB: ARDI LEERIMA 
JUTLUS: TÕNU KUUSEMAA 
LASTEJUTLUS: INGA LAURENT 
ORGANIST: KÜLLI PILV 
 

P 21.08: JUMALATEENISTUS ARMULAUAGA 

JUHATAB: ARDI LEERIMA 
JUTLUS:  JOHANNES KAKKO 

LASTEJUTLUS: REET KAKKO 

ORGANIST: KÜLLI PILV 
 
P 28.08: KOGUDUSE 101. AASTAPÄEVA  JUMALATEENISTUS  
JUHATAB: ARDI LEERIMA 
JUTLUS: ARDI LEERIMA 
LASTEJUTLUS: ÜLLAS TANKLER 
ORGANIST: MEELI TANKLER 
 
P 04.09: JUMALATEENISTUS ARMULAUAGA 

JUHATAB: ARDI LEERIMA 
JUTLUS: DICK READ 

LASTEJUTLUS: KÜLLI KUUSEMAA 
ORGANIST: MEELI TANKLER 
 

Alates 14. augustist on koguduse jumalateenistused taas videos nähtavad aadressil: 
www.facebook.com/emkparnuagapekogudus 
Varem toimunud jumalateenistuste salvestused on leitavad aadressil: agapekirik.ee  
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“Koos Jeesusega olen julge!” 
 

     Agape koguduse üks suviseid 
tähtsündmusi on kahtlemata olnud igal 
aastal Laste Suvekool, kus löövad hea 
meelega kaasa nii koguduseliikmed kui 
ka koguduse sõbrad lähemalt ja 
kaugemalt. Nõnda ka sel aastal juulikuu 
keskpaiku, täpsemalt 19.-21. juulil oli 
kogu kirikuhoone ja kiriku õu kolme 
päeva jooksul täis laste naeru ja kilkeid. 
Igal päeval kogunes kirikusaali laulma, 
sõnumit kuulama, meisterdama ja 
mängima 50 lapse ringis, kokku käis 
suvekoolis 3 päeva jooksul 71 last ning 
eriline rõõm on, et koguni 20 last 
leidsid tee meie suvekooli täiesti 
esimest korda.  
  
     Tänavuse Laste Suvekooli 
põhiteemaks oli Jesaja 41:10 kirjakoha 
põhjal: „Koos Jumalaga olen julge” - 
just praegu, keset keerulisemaid aegu 
on tõeliselt oluline julgustada lapsi, et 
Jumal on meiega igal ajal, teeb meid 
tugevaks, toetab ja aitab meid. Lisaks 
oli igal päeval ka oma alateema: 1. 
päeval Joona loo juures kõneles ja 
näitas meie sõnumitiim – Külli K ja 
Leo, kui oluline on see, kuhu meie jalad 
meid viivad ja mida meie käed teevad, 
kui tahame käia koos Jumalaga; 2. 
päeval prohvet Eliisa, poisi ja süürlaste 
loo juures (2Kn 6:8-23) oli teemaks 
silmad, millega näha Jumala loodut ja 
kõrvad, millega kuulda Jumala kutset; 
ning 3. päeval esitas nukuteater 
„Talleke” lastele suurepärase näidendi 
„Karjapoisist kuningaks” – kuidas 
karjapoiss Taavet sai jagu suurest 
Koljatist ja tõusis hiljem kuningaks, 
sest tema süda oli julge koos Jumalaga. 
 

     Igasse päeva mahtus ka sõnumitiimi 
poolt ettevalmistatud põnev katse, 

temaatilised laulud, mida juhatas 
muusikatiim koosseisus Külli P ja 
Katrina koos abilistega ning 
meisterdused, mille valmistamist 
juhendas Heili. Peale õuemänge 
puhkehetkeks said lapsed  vaadata 
temaatilist multikat, päev lõppes 
tunnuslaulu, lõpupalve ja jäätisega. 
Õuemänge vedasid Anu ja Taaniel, 
jalgpallitiimi Joosep, pisematega 
tegelesid Maigrit ja Katrina, 
kunstitöötuba juhendas Aili, lisaks 
abistasid rõõmsal meelel mitmes 
valdkonnas Teneli koos tütre Kete 
Meloraga ning Reet, samuti olid lahkelt 
abiks meie noored Carmen, Andreas ja 
Julius, hindamatut abi heli- ja 
videotehnikaga osutas Jargo, 
eestpalvetööd vedas emeriitpastor Tõnu 
ning ürituse üldjuhiks, kes kogu tiimi 
julgustas ja koos hoidis, oli pastor Ardi. 
 

     Sel aastal ei saanud meie sõbrad 
Ameerikast, Asbury sõpruskogudusest 
kahjuks suvekooli appi tulla ning tiim 
oli mõnevõrra väiksem, kuid ligi 20-

liikmeline meeskond koges erilist rahu 
ja ühtehoidmist ning tuli Jumala abiga 
ladusalt toime mistahes ootamatustega. 
Oleme Taevaisale südamest tänulikud 
kordaläinud suvekooli eest, iga 
töötegija, iga eestpalvetaja, iga annetaja 
ja mistahes viisil panustaja eest, 
lapsevanemate eest ning iseäranis iga 
lapse eest, keda Jumal sai suvekoolis 
kõnetada ja julgustada. Loodame lapsi 
kohata taas sügisel lastekirikus ning 
järgmises suvekoolis. Palume ka 
koguduseliikmeid võtta lapsi ja nende 
vanemaid eestpalvesse kogu eelolevaks 
aastaks, et Jumala armastuse sõnum 
võiks igaühe südames kasvada ja head 
vilja kanda. 

tiimiliige Külli Pilv 

Agape Laste Suvekool 2022 
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•     Meeldis see, kuidas lapse silmad 
särasid kui ütlesin, et kohtume 
järgmine aasta jälle. Sain suure 
kallistuse. 
•     Õhkkond oli rahulik ja kõik läks 
plaanipäraselt. 
•     „Tallekese“ näidendi lambakari 
oli väga toredalt tehtud! 
•     Õuemängudega oli meil vedu. 
Esimene päev vaid sadas, ülejäänud 
päevad olid kuivad. 
•     Minule meeldis see, et saime 
koos olla ja näidendid olid nii 
vahvad! 
•     Tubli meeskond, toredad lapsed 
ja lapsevanemad ning Issanda 
ligiolu üle kõigi! 
 

•     Olen tänulik suurepärase 
meeskonnatöö eest, Taevaisa erilise 
õnnistuse eest päikselise ilma suhtes, 
kui oli õuetegevuste aeg ning 
särasilmsete ja avatud südametega 
laste ning nende vanemate eest, tänu 
kellele kõik teoks sai ning kuhu 
Jeesus sai elama asuda. 
•     Tundsin, et nii tiimi kui ka laste 
üle oli eriline rahu ja hoidmine - 
kõik sujus ka vaatamata 
ootamatustele. Eriliselt meeldis, 
kuidas lapsed kaasas olid nii 
mängude kui lauludega. Nukuteatri 
etendus oli tore ja meeldejääv.      
•        Kõik sujus plaanipäraselt. 
Lapsed olid rõõmsad ja õnnelikud. 
Seega - järgmine aasta taas uue 
hooga! 



    “Mulle meeldis väga 
maastikumäng, sest sain seal teadmisi 
juurde auto rattavahetuse kohta ja 
õppisin ka kuidas looduses veefiltrit 
meisterdada. Oli ka eneseületust kui 
pidime veealusest tunnelist läbi 
ujuma. Ülistus oli võimas ja piiblitund 
oli ka väga huvitav ning aitas asju 
Piiblis paremini mõista. Väljasõidu 
tegemised olid minu arust väga hästi 
planeeritud, sest aega niisama 
igavleda ei jäänud. Toitlustusega jäin 
ka väga rahule, kõht oli koguaeg täis." 
-     Samuel, 15  
    
“See oli väga tore ja lõbus. Mulle 
meeldis eriti maastikumäng, see oli 
piisavalt raske, et olla põnev ja 
piisavalt lihtne, et olla lõbus. Natuke 
hirmus oli vee all ujumine. Künkalt 
alla sõitmine oli ka natuke hirmus, aga 
see oli ka lõbus. Osad küsimused olid 
pisut rasked minu vanuse kohta. Õhtul 
oli väga tore lihtsalt mänge mängida 
ja lihtsalt puhata. Kahjuks oli see 
natuke lühike, oleks olnud tore kauem 
seal olla." - Leo, 13  
    
“Kilingi-Nõmme väljasõit 2022 
möödus hoolimata jahedast ja 
vihmasest ilmast ning varahommikul 
inimesed üles karjunud vareste koorist 
äärmiselt meeldejäävalt ja lõbusalt. 
Traditsiooniliselt toimus ka 
maastikumäng, mille käigus sai 
seekord näiteks veealusest tunnelist 
läbi ujuda, isetehtud filtri abil ojavett 

joomiskõlblikuks teha ning palju 
muudki põnevat. Pärast maastiku-
mängu saime osa Ele jutlusest ning 
sellele järgnes ülistusõhtu, pärast mida 
oli võimalus grillida ning lihtsalt koos 
aega veeta. Hommikul, kui kõik olid 
ärganud ja söönud, pidas meile 
piiblitundi Mart ning seejärel toimus 
ka pastor Tõnu poolt juhitud 
Jumalateenistus. Siis jäi veel asjad 
ning inimesed autodesse pakkida ja nii 
see väljasõit otsa saigi." - Kärt, 17  
    
     “16-17 juuli toimus Kilingi-
Nõmme väljasõit. Minul, kui kellelgi, 
kes polnud varem ühel sellisel käinud, 
ei olnud eriti mingisuguseid ootusi. 
Aga ma olin kindel, et see saab lahe 
olema. Kõige meeldejäävam asi minu 
jaoks oli ilmselt maastikumäng. 
Sellest siis täpsemalt teine ülesanne, 
kus tuli ootamatult ujuma minna. 
Õhtul, pärast maastikumängu pidas 
Ele jutluse teemal “meelerahu”. Ta 
rääkis kuidas saada lahti 
meelehärmist, et sinna asemele saaks 
“kasvada” meelerahu. Järgmisel 
hommikul olid piiblitund ja teenistus. 
Päraste teenistuse lõppu panime telgid 
kokku ja sõitsime tagasi Pärnusse. 
Hoolimata sellest, et ilm polnud kõige 
soojem, et hommikul kell seitse 
otsustasid varesed, et meil on õige aeg 
ärgata, oli väga lahe väljasõit. Jäin 
väga rahule sellega, et otsustasin sinna 
tulla." - Elo, 15 
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Noorte väljasõit 



 

KÕIGILE 
PALVUS  
Kolmapäeviti kell 11.00  
on võimalus koguneda kirikus palvele. 
 

PALVEHOMMIKUD PÜHAPÄEVITI KELL 10 
Augustikuus on võimalus ühiselt palvetada koguduse töötegijate eest igal 
pühapäeval enne jumalateenitust.  
 

KOGUDUSE KOOR  
Koguduse koor harjutab 15.08, 22.08 ja 29.08 kell 18.00. 

 
 

LASTELE 
LASTEJUTLUS JA VAIKSE MÄNGU TUBA  
Igal pühapäeval kell 11.00 julgustame kirikusse tulema terve perega —  
jumalateenistusel on ka lastejutlus. 
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04 Maarja Eik  
06 Gloria Uustal 
09 Helju-Laine Antso 
17 Jelisaveta Jaanoja  
19 Liina Tankler-Sonneborn 
21 Taaniel Holter 
 

21 Taivo Kunder 
22 Liidia Puju 
24 Ülle Tasane  
25 Annika Tigane—60 
31 Johanna-Margret Ojaots 
31 Mari Liis Holzberg—30 

„Aga rõõmsad olgu kõik, kes sinu juures pelgupaika otsivad; „Aga rõõmsad olgu kõik, kes sinu juures pelgupaika otsivad; „Aga rõõmsad olgu kõik, kes sinu juures pelgupaika otsivad; „Aga rõõmsad olgu kõik, kes sinu juures pelgupaika otsivad; 
igavesti hõisaku nad, sest et sina kaitsed neid; ja ilutsegu igavesti hõisaku nad, sest et sina kaitsed neid; ja ilutsegu igavesti hõisaku nad, sest et sina kaitsed neid; ja ilutsegu igavesti hõisaku nad, sest et sina kaitsed neid; ja ilutsegu 
sinus need, kes armastavad sinu nime!“ Ps 5:12sinus need, kes armastavad sinu nime!“ Ps 5:12sinus need, kes armastavad sinu nime!“ Ps 5:12sinus need, kes armastavad sinu nime!“ Ps 5:12    

 

Kogudus tervitab augustikuu 
sünnipäevalapsi ! 



AGAPE TEAB, KUHU LÄHEB. 
TULE KAASA! 
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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 


