
     Kord rääkis Jeesus kuulajatele 
tähendamissõna mehest, kes usaldas oma 
vara sulaste kätte ja palus siis sulastel 
varandusega hoolikalt ümber käia. Meie 
võime tänapäeval Jeesuse jutustatud 
tähendamissõna lugeda Pühakirjast: 
„Ühele andis ta viis talenti, teisele kaks 
ja kolmandale ühe, igaühele tema 
suutlikkust mööda, ning läks ära 
võõrsile. Kohe läks see, kes oli saanud 
viis talenti, ja kauples nendega ning sai 
teist viis. Nõndasamuti ka kaks talenti 
saanu sai teist kaks juurde. Aga kes oli 
saanud ühe, läks ja kaevas maasse augu 
ning peitis ära oma isanda raha. Pika 
aja pärast tuli nende sulaste isand koju 
ja nõudis neilt aru.“ Mt 25:15-19    
     On päris selge, et loetud 
tähendamissõnas näidatakse kätte 
töötegijate erinev suutlikkus. Vastavalt 
sulaste suutlikkusele usaldati neile 
erinev hulk talente. Reeglina võib selle 
tähendamissõna selgitamise juurde 
kuulda nii kiidusõnu kui etteheidet 
paralleelselt. Samaaegselt ju kiidetakse 
ja laidetakse sulaseid. Kõike seda 
tehakse pelgalt sulaste tulemusi hinnates.    
     Minule avaldub jutustatud loost väike 
tähelepanek, et mingil põhjusel oli 
seesama isand kõik need sulased oma 
töötegijate hulka palganud. Tööle 
palkamise hetkel oli isandal teatav ootus 
iga töötegija suhtes. Lihtsalt niisama ei 
kirjuta ka tänapäeval ükski mõistlik 
äripidaja uusi nimesid palgasaajate 

nimekirja. Aja möödudes märkes aga see 
tähendamissõnas märgitud isand, et kõik 
palgalised ei olnudki samasuguse 
suutlikkusega. On väga võimalik, et 
mõne palgalise suutlikkus jäigi 
esialgsest ootusest oluliselt madalamaks. 
Mõni teine palgaline võis hoopiski  
algseid ootusi mitmekordselt ületada. 
Päris kindlasti usun ma täna, et isand oli 
aja jooksul sulaseid hästi tundma 
õppinud ja teadis hästi nende igaühe 
majandamise võimekust. Sellepärast 
saigi iga sulane konkreetse osa isanda 
talentidest enese hoolde – täpselt nii 
palju, kuidas keegi suutis majandada. 
     Tähendamissõna jutustamises 
jäetakse töötegemise koht vahele. Ilmselt 
ei ole sündmuste arengus olulisim, 
millises valdkonnas üks või teine sulane 
edasi tegutses. Isand ei öelnud sulastele 
ette, mida nad saadud varandusega 
tohtisid teha ja mida sellega kindlasti 
teha ei tohtinud. Nõnda võime uskuda, et 
isand ootas sulastelt äritegemiseks 
omapoolset leidlikkust, avatust ja 
julgust. Selgesti on sündmustest esile 
toodud vaid asjaolu, et kõige suurema 
osa saanud sulane läks ja hakkas kohe 
kauplema ja kõige väiksema osa saanud 
sulane kaevas augu ning peitis varanduse 
maasse, ilma sellega midagi mõistlikku 
tegemata.   
 

                                             Järgneb lk 2                                        

Tubli, sa hea ja ustav sulane!  
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    Elmar Salumaa on loetud 
tähendamissõna selgitamisel kirjutanud, 
et tegemist on üleüldises mõttes 
võrdpildiga taevariigist. Isand, kes annab 
oma rikkust sulaste hoolde, on Jeesus 
Kristus. Sulasteks on tähendamissõna 
sündmustes Kristuse järgijad kõige 
laiemas ulatuses. Lisaks eelpool loetule 
ütleb E. Salumaa veel juurde, et kõige 
tähtsamad sündmused hakkavad 
toimuma tähendamissõnas alles siis, kui 
isand tagasi tuleb ja oma sulastelt 
hakkab tehtud töö kohta aru pärima. See 
on aga otsene viida Jeesuse teistkordsele 
tulekule, mil Jeesus tuleb pühasid üles 
võtma. 
     Pühakirjast loeme nendest 
sündmustest edasi: „Pika aja pärast tuli 
nende sulaste isand koju ja nõudis neilt 
aru. Siis astus ta ette see, kes oli saanud 
viis talenti, lisas sellele teist viis talenti 
ja ütles: „Isand, sa andsid mulle viis 
talenti, ennäe, ma olen saanud teist 
viis talenti!” Ta isand lausus talle: 
„Tubli, sa hea ja ustav sulane, sa oled 
olnud ustav pisku üle, ma panen su palju 
üle. Mine oma isanda rõõmupeole!” …  
Siis astus tema ette ka see, kes oli 
saanud ühe talendi, ja ütles: „Isand, ma 
tean, et sa oled vali mees, sa lõikad 
sealt, kuhu sa ei ole külvanud, ja kogud 
sealt, kuhu sa ei ole puistanud. Ja ma 
kartsin, läksin ära ja peitsin sinu talendi 
maa sisse. Vaata, siin on sinu 
oma!” Tema isand aga vastas talle: „Sa 
halb ja laisk sulane! Sa teadsid, et ma 
lõikan sealt, kuhu ma ei ole külvanud, ja 
kogun sealt, kuhu ma ei ole 
puistanud. Siis sa oleksid pidanud mu 
raha andma pankurite kätte, ja tulles ma 
oleksin saanud oma osa kätte 
vahekasuga. Võtke nüüd tema käest 
talent ära ja andke sellele, kellel 
on kümme talenti!“ Mt 25:19-21, 24-28            
     Kui Jeesuse tähendamissõna 

kaasaega üle kanda, siis kerkib meie ette 
küsimus – millest tegelikult jutt käib? 
Esmapilgul võiks arvata, et meie ei ole 
need sulased kellest räägiti ja meie 
hoolde ei ole ühtegi rikkust antud. 
Päriselt on meie hoolde usaldatud hoopis 
rohkem kui tühine varanatuke! Kõik 
Kristuse Kiriku liikmed on Tema sulased 
kõige paremas mõttes ja meie igaühe 
majandustegevusest hinnatakse. 
Küsimus on selle puhul ainult toimumise 
ajas. Rikkus, millega me igaüks 
peaksime senini kauplema, on teised 
inimesed meie ümber. Rõhutan 
siinkohal, et inimeste ja raha vahel ei ole 
võrdusmärki! Usun selle mõtte kohaselt, 
et iga Kristuse järgija „majandamise 
oskusest“ oleneb paljuski, kas 
kogudused kasvavad või mitte. Väga 
palju oleneb suhtumisest kiriku sees, kas 
seal ollakse rahul senise olukorra 
hoidmisega (loe: talentide maasse 
matmisega) või ollakse koguduses 
avatud olemasoleva rikastamiseks. 
Kristuse koguduses on tõeliseks 
varanduseks kõik inimesed. See 
tähendab, et väga erinevate oskuste ja 
kogemustega inimesed! Ilma inimesteta 
ei oleks koguduse toimimine üldse 
võimalik. Nii oleneb iga Kristuse järgija 
mõttelaadist, kas tegevused arenevad 
edasi paljunemise või kahanemise 
suunas. Jeesus ei ole meile kui 
Jumalariigi sulastele paljusid asju ette 
ütelnud, mida me peame tegema või 
mida me kindlasti ei tohi teha uute 
inimeste Jumala juurde juhatamiseks. 
     Soovin aastapäevakogudusele, et 
mitte keegi meist ei tunneks end  
töötegijana, kes oma talendi hirmuga 
maasse peidab ja jääb siis ustavalt 
ootama Issanda taastulekut! Soovin, et 
101. aasta tuleks Agape kogudusele 
erinevate talentide paljundamise aasta. 
 

                                             Pastor Ardi                                  
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JUMALATEENISTUSED  
PÜHAPÄEVITI KELL 11 KIRIKUS, MÄNNI 2  
S34536789:;; 6<5<: „I=>?:@ 639@5 <A=; 633A34B8>C3 A9=963@3 D3>:@ 
536> ?A3@3D95>69@3:@.“ R6 15:2 

P 04.09: JUMALATEENISTUS ARMULAUAGA 

JUHATAB: ARDI LEERIMA 
JUTLUS: DICK READ (USA) 
LASTEJUTLUS: KÜLLI KUUSEMAA 
ORGANIST: MEELI TANKLER 
 
P 11.09: JUMALATEENISTUS  
JUHATAB: TÕNU KUUSEMAA 
JUTLUS: ANDY WALKER JA ROB WYLIE (INGLISMAA) 
LASTEJUTLUS: KÜLLI PILV 
ORGANIST: KÜLLI PILV 
 

P 18.09: JUMALATEENISTUS ARMULAUAGA 

JUHATAB: ÜLLAS TANKLER 
JUTLUS: MEELI TANKLER  
LASTEJUTLUS: TIIU LIIV 
ORGANIST: KÜLLI PILV 
 
P 25.09: JUMALATEENISTUS  
JUHATAB: ARDI LEERIMA 
JUTLUS: ARDI LEERIMA 
LASTEJUTLUS: INGA LAURENT 
ORGANIST: MEELI TANKLER 
 

P 02.10: JUMALATEENISTUS ARMULAUAGA 

JUHATAB: ARDI LEERIMA 
JUTLUS: ARDI LEERIMA 
LASTEJUTLUS: AILI LAAK 
ORGANIST: KÜLLI PILV 
 
Koguduse jumalateenistused on videos nähtavad aadressil:  
www.facebook.com/emkparnuagapekogudus 
Varem toimunud jumalateenistuste salvestused on leitavad aadressil:  
agapekirik.ee  
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EMK suvekonverents  
„Täis rõõmu ja Püha Vaimu!“ 

4.-7. augustil 2022. a toimus Aa 
rannas, Giideoni laagris kauaoodatud 
iga-aastane Eesti Metodisti Kiriku 
XVII suvekonverents: “Täis rõõmu ja 
Püha Vaimu”, mida sai jälgida ka 
otseülekandena Pildiraadio vahendusel. 
Tänu tublidele tõlkidele ja tõlke-
aparaatidele polnud keelebarjääri ning 
töö käis samal ajal ka inglise ja vene 
keeles.  
Emade-isade rõõmuks said lapsed 
minna peale Beno Kudrini (Tallinna 
nelipühikogudusest) ja tema bändi 
imelist ülistust lastetundi ning 
uuendusena sel aastal olid ka 
noortetunnid 11-14 aasta vanustele 
(ette valmistasid 15+noored ).  
Esimesel õhtul tähistasime ühise 
osadusega ka 9. juunil 115-aastaseks 
saanud Eesti Metodisti Kiriku 
sünnipäeva, mille puhul Rahel ja 
Hanna Hollman olid teinud kokkuvõtte 
möödunud aegadest (kättesaadav EMK 
kodulehel). 
Sain konverentsilt palju teadmisi ning 
vaimutoitu. Issand oli ja on tuntav 
selles paigas. Taevaisa armastav käsi ja 
süda olid iga kõnelejaga ning mulle 
väga meeldisid erinevad seminarid, 

tunnid ja jumalateenistused, kus 
seekord käsitleti väga põhjalikult ja 
erinevatest aspektidest meie sees tööd 
tegeva Püha Vaimu olemust ja 
toimimist nii usu- kui ilmalikus elus. 
Üheks minu lemmikuks oli Wesley 
grupp, kus sai kogetut väikse rühmaga 
arutada, teha läbi väikese palve-
teekonna ning matka, kus meie grupp 
käis Aa mõisas.  
Aga kosutavat oli palju: Meie särav 
Maire Latvala õpetas läbi usu toime 
tulema erinevate kriisidega. Ühel õhtul 
ülistas ja jagas meile sõna Israel 
Roytman, kes on juudi rahvusest ja 
elab Iisraelis. Lahke pererahvas oli 
õhtuks saunad kuumaks kütnud ja 
vihad valmis teinud.  
Ei saa olla suuremat õnnistust kui 
EMK suvekonverents, sest inimesed on 
head ja lahked, sain olla Jumala Sõna 
juures justkui allikal, imeline loodus 
ning armas kodusus, kvaliteetaeg koos 
perega. Samuti on ju nii tore, et neli 
päeva ei pea süüa tegema, koristama, 
voodeid tegema jne. Saad olla üksi 
Jumalas. Kohtume järgmisel aastal! 
                                                                                                         

Katrina Kärson                                     



KÕIGILE 
PALVUS  
Kolmapäeviti kell 11 on võimalus koguneda kirikus palvele. 
 

PALVEHOMMIKUD PÜHAPÄEVITI 
04, 11, 25.09  kell 10 kutsume kõiki enne jumalateenistust ühisesse palvesse.  
  

LAULUHOMMIK 
18. septembril kell 10 kutsume kõiki enne jumalateenistust üheskoos Jumalale 
tänu ja kiitust laulma. 
 

KOHTUMINE SEED TEAM´IGA 1994-95 (INGLISMAALT) 
Laupäeval, 10.09 kell 19 kutsuvad Jane, Helen, Rob ja Andy kõiki vanu ja uusi 
sõpru Inglise õhtule. Meenutame vanu aegu ja pühime roostet oma inglise keele 
oskuselt. Anna oma osalemisest teada Külli Kuusemaale (tel 5340 2001). 
 

ERIANNETUS 
11. septembril tehakse EMK kogudustes erikorjandus Teoloogilise Seminari 
toetuseks. Kutsume ka Sind selles annetuses osalema. Iga väike annetus on 
oluline selleks, et kool saaks tööd hästi teha ja Jumalariigi töötegijaid ette 
valmistada. Annetuse saab tuua sularahas Agape kiriku kassasse või teha 
ülekandega Pärnu Agape koguduse arveldusarvele EE391010902000834005 
(SEB Pank). Selgituseks märkida "Annetus EMKTS´i toetuseks".  
Kõik 25. septembriks Agape koguduse kassasse ja pangakontole laekunud 
eriannetused kogume kokku ja edastame kuu lõpus ühe maksena koolile edasi. 
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01 Liidia Lehtmäe—70 
04 Karin Lehtmäe 
04 Karmo Lehtmäe 
04 Kädvi Lünekund  
05 Mirjam Kants 
08 Iiris All 
13 Rait Kunto  
14 Leide Aaver—45 
15 Mairiin Kubilius  

19 Piret Kirejev 
19 Tõnu Kuusemaa  
22 Merje Salonen 
22 Liis Lahesaare   
23 Kai Kunder 
23 Kärt Kasuk 
26 Taavi Kunder—40 
28 Hanna Elise Tomson 
29 Aili Näär  

„Issanda käest on mehe sammud, ja ta kinnitab seda, kelle tee „Issanda käest on mehe sammud, ja ta kinnitab seda, kelle tee „Issanda käest on mehe sammud, ja ta kinnitab seda, kelle tee „Issanda käest on mehe sammud, ja ta kinnitab seda, kelle tee 
on tema meele järgi.“ Ps 37:23on tema meele järgi.“ Ps 37:23on tema meele järgi.“ Ps 37:23on tema meele järgi.“ Ps 37:23    

 

Kogudus tervitab septembrikuu 
sünnipäevalapsi ! 



AGAPE TEAB, KUHU LÄHEB. 
TULE KAASA! 

Kontaktid: 
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�-����: anuuna001@hotmail.com 
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�-����: 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 


