
      Lõikustänupüha eel keerlevad mu 
mõtted tänu ja tänulikkuse ümber. 
Väikestele lastele õpetatakse juba maast-
madalast, kui keegi midagi kingib, siis 
tuleb kingi andjale aitäh ütelda. Kink ise 
võib selle juures olla väga erineva sisu ja 
suurusega. Mõnel juhul võib ka tänamine 
olla väga erineva sisuga. Mõnel juhul 
võib lapse suust kuulda aitäh sõna ainult 
täiskasvanute pika mangumise peale. 
Mõnel juhul võib aitäh üldse kuulmata 
jääda. 
     Täiskasvanud muidugi mõistavad 
seda, et ükskõik, milline ka lapse 
reaktsioon ei oleks, siis kingitus saab 
ikka lapse omaks. Kõige selle juures 
võime tõdeda, et tänulikkus on õpitav.  
Kui mõelda kirikule, siis Pühakiri 
kinnitab, et usklikud on Jumala lapsed. 
„Sest kõik, keda iganes Jumala Vaim 
juhib, on Jumala lapsed. Sest te ei ole 
saanud orjuse vaimu, et peaksite jälle 
kartma, vaid te olete saanud lapseõiguse 

Vaimu, kelles me hüüame: „Abba! 
Isa!“ Seesama Vaim tunnistab koos meie 
vaimuga, et me oleme Jumala lapsed.“ 
Rm 8:14-16. Me teame, et väikestel lastel 
on mõnikord kingitust saades nii palju 
rõõmu, et lihtne sõna aitäh ununeb 
ütlemata. Samasugune elevus võib 
tabada teatud olukordades ka 
täiskasvanuid – Jumala lapsi.             
Mõistagi ei saa selliste avaldustega 

üldistada, et kõik Jumala lapsed on 
koguduses just täpselt sellise 
käitumismustriga. Me teame, et iga 
inimene on erinev ja iga uus päev toob 
kaasa uusi põhjuseid Taevaisa 
tänamiseks. Iga uus päev võib endaga 
kaasa tuua ka uusi takistusi ja 
muremõtteid, mis ei võimalda Jumala 
lastel tänulikkuse mõtteid väga lihtsasti 
tekkida.  
     Kui lugeda Uuest Testamendist 
Jeesuse elust, siis võib ka leida palju 
erinevaid sündmuseid, kus tänamiseks 
suurt põhjust justkui ei leidu. Üks 
seesugune kogemus Jeesuse elust on 
kirjas Johannese evangeeliumis. „Pärast 
seda läks Jeesus teisele poole Galilea 
ehk Tibeeriase järve. Ja temaga läks 
kaasa suur rahvahulk, sest nad olid 
näinud tunnustähti, mida ta haigetele 

tegi. Aga Jeesus läks mäele ning istus 
sinna koos oma jüngritega. Ent paasa, 
juutide püha, oli ligi. Kui nüüd Jeesus 
oma silmad üles tõstis ja nägi palju 
rahvast enese juurde tulevat, siis ta ütles 
Filippusele: „Kust me ostame leiba, et 
need saaksid süüa?”“ Jh 6:1-5. Antud 
juhul oli ilmne, et jüngritel ei olnud 
võimalik kuskilt nii suurele rahvahulgale 
vajalikku toitu osta. Ka Jeesus teadis 
seda! Tema küsimuse mõte oligi üksnes 
selles, et näha, kuidas jüngrid keerulises 
olukorras reageerivad.  

Järgneb lk. 2 

Kellele öelda aitäh?  



Sügisese leerikoolitusega alustame 16. oktoobril. Leerikoolitus võimaldab esmaste 
kristlike teadmiste omandamist ja üldise silmaringi laiendamist. Leeri läbimine ei 
sea edasisteks otsusteks mingeid kohustusi. Leerikursus kestab kaks kuud ja 
ühisteks aruteludeks kogunetakse kord nädalas. Üheks leerikursuse osaks on 
pühapäevane koguduse jumalateenistustel osalemine. Samuti on plaanis 
leerikoolitus pidulikult lõpetada pühapäevasel koguduse jumalateenistusel. 
Eelnevast tulenevalt plaanime uue leerigrupiga kohtuda pühapäeviti kell 13.30 
Agape kirikus. Leerikoolitus on avatud kõikidele huvilistele ja on osavõtjate jaoks 
tasuta. Huvilistel palume endast teada anda pastor Ardile. Tel 5699 7654 või   
kirjutades emaili aadressile ardi.leerima@metodistikirik.ee 
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Algus lk 1 

     Jüngrite jaoks oli tegemist ilmselgelt 
murega ja selles kohas ei tulnud neil 
esimese mõttena pähe hakata Jumalat 
tänama suure hulga inimeste eest. 
Sündmuste arenedes märkas üks juures 
olnud Jeesuse jüngritest, et: „Siin on üks 
poiss, kellel on viis odraleiba ja kaks 
kalakest.“ Jh 6:9a.  
     Praeguse ajastu Piibli lugejana tekib 
mulle aimdus, et Jeesus ootaski 
jüngritelt just sellist tähelepanelikkust. 
Keegi oli suure rahvahulga ja kasvava 
paanika keskel märganud olemasolevaid 
ressursse. Viimaks! Tõsi küll, kõik 
kohalolijad mõistsid kiiresti, et nendest 
raasukestest ei jagu kuigi paljudele. 
Sündmused said ilmselt kõikide 
juuresolijate jaoks ootamatu pöörde, kui 
Jeesus võttis olemas olnud leivad enese 
kätte ja tänas nende eest Taevast Isa. 
Jeesuse esimene reaktsioon oli tänada 
Isa selle eest, mis oli hästi. Alles pärast 
tänupalvet murdis Jeesus leivad ja andis 
kõikidele nii palju, kui keegi vajas.  
     Analoogset tänulikkust võib kohata 
ka Jeesuse viimsel paasa söömaajal. 
Jeesus teadis selgesti, et tegemist oli 
tema jaoks viimase paasapüha 
tähistamisega. Jeesus teadis ka seda, 
milline kannatus teda ees oli ootamas. 
Kõige selle mure ja vaimse raskuse sees 

jäi Jeesus enesele kindlaks ja tänas 
ennekõike Isa olemasolevate andide eest. 
„Aga kui nad sõid, võttis Jeesus leiva, 
õnnistas ja murdis ja ütles jüngritele 
andes: „Võtke, sööge, see on minu 
ihu!” Ja ta võttis karika, tänas, andis 
selle neile ja ütles: „Jooge kõik selle 
seest, sest see on minu lepinguveri, mis 
valatakse paljude eest pattude 
andeksandmiseks!“ Mt 26:26-28  
     Lõikustänupühale lähenedes soovin 
kõigile infolehe lugejaile, et meis oleks 
Jeesusele sarnast vaoshoitust ja 
rahulikkust keerukate elusündmuste 
keskel. Meid ümbritsev maailm püüab 
meidki igal uuel päeval millegi uuega 
rabada. Meediatööstus otsib igast 
päevast midagi erakordset — midagi 
sellist, mis tõeliselt inimesi šokeeriks. 
Meil on Jumala lastena siiski teadmine, 
et Taevane Isa hoolitseb jätkuvalt ka 
meie kõikide vajaduste eest. Meie saame 
usus tema peale toetuda ja võime 
rõõmsad olla iga väikese anni eest. Me 
lausa peame rõõmustama nende andide 
üle, sest need on kingitud kõige suurema 
armastusega. Olgu meil igas olukorras 
esmaseks reaktsiooniks öelda aitäh oma 
Taevasele Isale.  

Jumal õnnistagu Sind ja hoidku Sind! 
Pastor Ardi 

Sügisleer  
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JUMALATEENISTUSED  
PÜHAPÄEVITI KELL 11 KIRIKUS, MÄNNI 2  
 

OKTOOBRIKUU  MOTO:  
„OLGEM SIIS TÄNULIKUD, ET ME SAAME KUNINGRIIGI, MIS EI KÕIGU, JA TEENIGEM 
SEEPÄRAST JUMALAT TALLE MEELEPÄRASELT ALLAHEITLIKKUSE JA AUKARTUSEGA.“  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              HB 12:28 
P 02.10: JUMALATEENISTUS ARMULAUAGA 

JUHATAB: ARDI LEERIMA 

JUTLUS: ARDI LEERIMA 

LASTEJUTLUS: AILI LAAK 

ORGANIST: KÜLLI PILV 

 

P 09.10: LÕIKUSTÄNUPÜHA JUMALATEENISTUS  

JUHATAB: ARDI LEERIMA 

JUTLUS: ÜLLAS TANKLER 

LASTEJUTLUS: KÜLLI KUUSEMAA 

ORGANIST: KÜLLI PILV 

 

P 16.10: JUMALATEENISTUS ARMULAUAGA 

JUHATAB: ARDI LEERIMA 

JUTLUS: JOHANNES KAKKO 

LASTEJUTLUS: REET KAKKO 

ORGANIST: KÜLLI PILV 

 

P 23.10: JUMALATEENISTUS  

JUHATAB: ARDI LEERIMA 

JUTLUS: MEELI TANKLER 

LASTEJUTLUS: NADEŽDA UUSTAL 
ORGANIST: MEELI TANKLER 

 

P 30.10: JUMALATEENISTUS  
JUHATAB: ARDI LEERIMA 

JUTLUS: TÕNU KUUSEMAA 

LASTEJUTLUS: KÜLLI PILV 
ORGANIST: MEELI TANKLER 

 
Koguduse jumalateenistused on videos nähtavad aadressil:  
www.facebook.com/emkparnuagapekogudus 
Varem toimunud jumalateenistuste salvestused on leitavad aadressil: agapekirik.ee  
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1994. aasta sügisel asusid kolm noort 
Inglismaalt ja üks noor Tallinnast elama 
Pärnusse, et Agape kiriku kaudu jagada 
oma inglise keele oskust ja kristlikku 
usku meie linna rahvaga. Projekt sai 
teoks koostöös Inglise metodisti kiriku 
misjoniorganisatsiooniga Rob Frost 
Evangelistic Association. Noored 
inimesed, kes soovisid pühendada ühe 
aasta oma elust, et teenida Jumalat ja 
kogukonda, saadeti laiali Euroopa 
erinevatesse paikadesse. 1994. aastal sai 
Pärnu teenimispaigaks Andy’le, Rob’ile, 
Jane’ile ja Helen’ile, kes said ühiseks 
nimetuseks Seed Team Pärnu 1994/95. 
Kaks aastal hiljem järgnes teine 
meeskond. Seed Team (eesti keeles 
„seemnerühm“) korraldas inglise keele 
kursusi, keeleklubi, samuti aitas kaasa 
koguduse noortetöös.  
Nüüd, 27 aastat hiljem oli esimene 
meeskond taas täies koosseisus Pärnut 
külastamas. Laupäeva õhtul toimus 

Inglise õhtu koos vestluse, viktoriinide 
ja lauluga, nagu vanasti. Meenutati 
möödunud aegu ja kohtuti nii vanade 
sõpradega kui saadi ka uusi sõpru. Seed 
Team sai tagasisidet, kuidas nende 
külvatud seemned on kasvanud ja vilja 
kandnud. Meie saime teada, kuhu Jumal 
meie inglise sõprade elu praeguseks 
juhtinud on. Pühapäeval nägime/
kuulsime külalistelt tervitust ja jutlust – 
Andyst on saanud metodisti kiriku 
pastor ja Robist jutlustaja, kelle töö on 
jõuda Hea Sõnumiga väljaspoole 
kirikuseinu. Pärast jumalateenistust oli 
veel aega külalistega juttu puhuda ja 
kutsusime neid tagasi, et järgmise 
kohtumiseni ei kuluks enam nii palju 
aega.  
Aitäh meie tolleaegsele pastorile Üllas 
Tanklerile, kelle initsiatiivil need 
toredad meeskonnad Pärnusse jõudsid.  
 

Külli ja Tõnu Kuusemaa 

Hea seeme kannab head vija 
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Septembrikuu alguses käisime pastor 
Ardiga Ameerika Ühendriikides, 
Oklahoma osariigis, Tulsa linnas, külas 
meie sõpruskogudusel, mis kannab nime 
Asbury. Tegemist on väga suure 
kogudusega ja minu arvates on eriline 
eesõigus olla nende sõber ja seda juba 
pikki aastaid. Umbes maikuu keskpaigas 
sain suure üllatuse osaliseks, kui Asbury 
koguduse liige Heather Steger teatas 
mulle, et oleme pastor Ardiga oodatud 
külla meie sõpruskogudusele Ameerikas. 
Esialgu oli nende plaan kutsuda meid 
külla suve esimeses pooles, kuid 
mitmetel erinevatel põhjustel tuli meie 
reis lükata sügisesse.  
Meie reis kestis umbes kümme päeva 
ning oli ameeriklaste poolt hästi ette 
valmistatud. Saime Eestist minna koos 
nende grupiga USA-sse. Seal ootasid 
meid ees mitmed põnevad kohtumised. 
Saime sõlmida uusi tutvusi ning näha 
mitmeid sõpru, kes on erinevatel aegadel 
Eestit ja sealhulgas ka meie kogudust 

külastanud. Oli eriline rõõm, et meie 
kogudus ja ühised mälestused on 
Ameerika sõpradel meeles.   
Minu jaoks isiklikult oli väga meeldiv 
võimalus külastada Bill ja Darlene 
Wagnerit, kes olid mitu aastat 
ameeriklaste grupijuhid ja aitasid laste 
suvekoolis kõigiti kaasa. Darlenel oli 
mõni aeg tagasi insult, millest ta on 
tublisti taastumas. Darlene ja Billi jaoks 
oli oluline, et meie kogudus nende eest 
sellel raskel ajal palvetas.  
Meil Ardiga oli au lõunatada Asbury 
koguduse eelmise vanempastori Tom 
Harrison’iga. Tegemist on väga haritud 
ja elukogenud inimesega, kellel on 
rääkida lõpmatult palju põnevaid lugusid 
kristlikust teenimistööst.  
Sain sõlmida kolm uut tutvust: Asbury 
koguduse ühe pastoriga, ühe noorega ja 
ühe noortetöö juhiga. Loodan väga neid 
ka Eestis näha ja jätkata meie põnevaid 
vestlusi. 

Joosep Kunder 

 

Sõpruskoguduse külastamine Ameerikas 
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KÕIGILE 
PIIBLITUNNID 
4. ja 18. oktoobril kell 18 toimub piiblitund Pauluse kirjast koloslastele. Kokku 
on sügisperioodil kuus tundi ja kohtumised hakkavad toimuma üle kahe nädala 
teisipäeva õhtuti Agape kirikus. Piiblitundi tulles võta kindlasti kaasa enda 
Piibel, märkmik ja pastakas. Võimalusel kutsu endaga ka sõber kaasa. Ei ole 
tähtis, kui palju või vähe Sa Piiblit oled lugenud. Pühakirjast on alati midagi uut 
õppida ja avastada. Tere tulemast kõigile.  

PALVUS  
Kolmapäeviti kell 11.00 kutsume kõiki ühisele palvele. 
 

 

PALVEHOMMIKUD PÜHAPÄEVITI KELL 10 
Pühapäeva hommikuti kutsume kõiki kirikulisi juba kella 10 ühisele palvele. 
Kanname palves meie koguduse Jumala armu kätesse ja seame end Temaga 
rahusse enne jumalateenistusele minemist. 
 

LAULUHOMMIK 
23. oktoobril kell 10 kutsume kõiki enne jumalateenistust üheskoos Jumalale 
kiitust laulma. 

 

NOORTELE 
Noortekad toimuvad 8. ja 22. oktoobril. Algus ikka kell 16.  
Täpsem info Joosepilt või koguduse Facebookist. 
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03 Enel Heinsalu-Diževski 
03 Karl Kabanen 
09 Sirje Mikkelsaar—65 
10 Juta Kuusekänd  
11 Üllar Olesk 

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

„Kuula, mu poeg, ja võta vastu mu sõnad, siis saab sulle 
palju eluaastaid! Ma õpetan sulle tarkuseteed, ma juhin 
sind õigeisse rööpaisse.“ Õp 4:10-11 

 

Kogudus tervitab oktoobrikuu 
sünnipäevalapsi ! 



AGAPE TEAB, KUHU LÄHEB. 
TULE KAASA! 

Kontaktid: 
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A2, H�4,��%�����, ���. 5470 0766,   

�-����: anu.hobustkoppel@gmail.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 


