2010
Detsember
5.dets. oli evangeelne pühapäev. Nii hommikusel kui ka õhtusel teenistusel
teenis lauluga Tallinna Kalju Baptisti-koguduse noortekoor ja jutlustas Ridala
Baptisti Koguduse pastor Aare Tamm. Mitmed tulid ka eestpalvele.
12.dets. oli teine evangeelne pühapäev. Sedakorda oli külas Pärnu
Oikumeeniline naiskoor ja jutlustas Elva Baptistikoguduse pastor Peeter Tamm,
kes oli ka õhtusel „Kellaviieteel“ külaliseks. Õhtul laulsid Anu & Marje. Oli ka
26.ALFA kursuse lõpetamine. Kursuse läbis 7 alfalast.
19.dets. hommikusel teenistusel jutlustas v.Rein Ratas. Lauluga teenis
v.M.Allsalu. Õhtul toimus naisansambli jõulukontsert.
24.dets. toimus Jõululaupäeva teenistus. Laulis koguduse täiendatud segakoor.
Musitseerisid Merje Kägu ja Marek Talts. Lektsioone lugesid Maia ja Viktor
Bubnov.
25.dets. I Jõulupüha hommikusel teenistusel tunnistas v.Aldur Vunk ja jutlustas
Priit Kohala. Sellele järgnes koguduse jõulupuu. Peale sissejuhatavat osa, toimus
tagasivaade mööduvale aastale slaidiprogrammi abil, mille oli koostanud
P.Kohala. Siis said sõna koguduse noored, kes kandsid ette humoorika ja vahva
etenduse. Laste rõõmuks tuli külla ka jõuluvana. Lõpetuseks tänas
pastor töötegijaid.
26.dets. II Jõulupüha hommikusel teenistusel teenis kogudust lauluga
noorteansambel. Õhtul oli jõululaulude laulmine.
31.dets. õhtusel teenistusel oli kogudus koos, et ühiselt veel kord aasta mõttes
kokkuvõtta. Sõnaga teenisid vennad Aldur Vunk, Joel Keernik, Priit Kohala ja
pastor Eduard Kakko.
Oktoober
4.oktoobril toimus Lastetöö ja koolitusi tutvustav õhtu Immaanuelis. Külas oli
Ülle Käärik Ühendusest Lapsed Eestis.
Alates 12.oktoobrist võtavad pühapäevakooli õpetajate koolitusest osa Astrid
Kaevand ja Marja-Leena Keernik, lisaks õpetajad teistest kogudustest. Pärnus
toimub koolitus üks kord nädalas.

27.oktoobril kogunes taas evangelismimeeskond.
30.oktoobril toimus Kuningapäev Saalemi Vabakoguduses, kus meiegi
pühapäevakooli lapsed osalesid. Lastele etendati huvitav näidend, lauldi koos ja
meisterdati põnevaid asju. Lõpuks lennutati Pärnu kohale üle 200 õhupalli, mille
küljes oli hea soov selle leidjale.

September
8.septembril kohtus evangeelne töörühm v. Joel Keerniku
eestvedamisel. Arutuse all oli sügis-talvine tööperiood.
9. sept. alustas uus kodugrupp, mis koguneb vaheldumisi Kuldses kodus ja Turu
tänaval. Uuritakse ühiselt Markuse evangeeliumi.
12. sept. alustas Pühapäevakool.
12.sept. toimus kellaviietee endistele ja tulevastele alfalastele.
Õhtut alustas naisansambel, esitades neli imekena laulu oma rikkalikust
repertuaarist. Seejärel andis P.Kohala põgusa ülevaate ALFA kursuse olemusest,
ajaloost ja tänapäevast. Järgnesid sisukad tunnistused alfa kursuse vilistlastelt.
Õhtu lõppes armastussöömajaga.
19.septembri õhtul toimus Immaanueli palvelas Evangeeliumi Kristlaste Pärnu
Saalemi Vabakoguduse ja Pärnu Immaanueli Baptistikoguduse vaheline ühine
palve- ja ülistusõhtu.
26.sept. algas Immaanueli koguduses taas ALFA kursus. Sedakorda juba 26ndat korda. 11 inimest oli otsustanud kursusest osavõtta.
28.sept. kogunes kodugrupp Seljal.
29.sept. kohtus evangelismigrupp, kus otsustati kord kuus kaasa aidata KilingiNõmme Vabakoguduse teenistusel. Samuti korraldada evangeelsed teenistused
II ja III advendipühapäeva hommikusel ja õhtusel jumalateenistusel.
Noorte tegemised
Noored alustasid oma uut hooaega semptembrikuu esimesel reedel. Pastor
Eduard Kakko jagas noortele sõna ning innustas neid käima õigel rajal, kus iga
otsus ja samm võiks olla igavikulise väärtusega ja Jumalaga kooskõlas.

10. septembril oli tunnistuste õhtu, kus mitmed noored jagasid sellest, mida nad
oma südames on kogenud ja õppinud ning kuidas Jumal erinevates olukordades
on tegutsenud ja kinnitanud.
Kuu keskel toimus piibellik retk teemal “Püha Vaim meie sees”. Valgustavat
sõnumit jagas vend Joel.
24.sept. toimus ülistus- ja palveõhtu, kus noored võtsid aega Issanda kiitmiseks,
sõna lugemiseks ja palveks.

August
1.augustil astus koguduse karjase ametisse pastor Eduard Kakko ja pidas
esimese pühapäevase teenistuse.
Samal päeval pidas pastor Joosep Tammo oma esimese teenistuse Kanada
Vancouveri Eesti Ühendatud Baptistikoguduses ja millele järgnes kirikukohv
ning jalutuskäik Frazeri jõe äärde.
1.augustist on koguduse uueks kassapidajaks õde Ülle Kukk. Kogudus tänab
õde Juta Kaju, kes aastaid on kohusetruult seda ametit siiani täitnud. Soovime
õdedele rohkeid Jumala õnnistusi.
4.augustil alustas pastor Eduard Kakko uut piiblitundide sarja. Vaatluse alla
võeti Rooma kiri.
5.augustil alustasid koguduse eakad taas kooskäimist. Suvepuhkus oli selleks
korraks otsa saanud.
8.augustil toimus "Kellaviietee", kus külalise rollis oli meie oma koguduse vend
Valdur Kolla. Põhjus selleks oli, et vend Kolla oli hiljuti vallutanud Ararati mäe.
Huvitavas vestlusringis saime osa põnevast reisist, mis nõuab head füüsilist
ettevalmistust, sihikindlust ja vaprust.
14.augustil toimus Sume suvepäev Suigus - Kalju, Pärnu Immanueli ja Suigu
koguduse rahva vahel. Kogudused, kes eelmisel ja sel aastal üksteise eest
palvetavad. Ja tõepoolest – sume oli see täiega. Enamasti soe pilvealune, ühe
võimsa äikesesahmaka ja mitmete päikeseilmutustega. Rohkelt rahvast nii Pärnu
Immaanuelist, Kaljust kui ka kohapealt Suigust. Suurepärased söömaajad
vaheldusid mitte liiga pingsa, kuid mõnusa programmiga. Õpiti mänguliselt
üksteist tundma, võeti mõõtu võrkpallis ja segavõistkondlikus maastikumängus.
Aeti lihtsalt juttu. Vahepeal ajas äike nii lapsed kui täied tuppa, aga see täideti

spontaanselt soovilaulmistega. Pärast lõunat tehti retk Tori Eesti Sõjameeste
Mälestuskirikusse. Lauldi ja palvetati, aga kuulati ka pühendunud Jüri Kase
seletusi raskest, aga õnnistatud taastamisloost. Pärast rännakuid võeti
Suigu palvelas aeg maha ja jutustati üksteisele oma koguduste elust. Me teame
nüüd rohkem, kelle eest me palvetame ja mille pärast!
18. augustil kogunes evangelismigrupp, et arutleda algava sügise tööplaane.
26.augustil kohtus Selja kodugrupp peale väikest suvepuhkust õde Liivi ja vend
Heino Tõnissaarte kodus. Kohale tuli 5 inimest ja pastor Eduard Kakko koos
perekonnaga.
Noorte tegemised
Augustikuu on noorte jaoks olnud mõnus aeg ning oleme püüdnud suvest võtta
veel nii palju kui annab. Paljud valmistuvad aga algavaks kooliaastaks ning
mitmed noored võtavad üsna pea ette teekonna teistesse linnadesse.
Augustikuu algas meil igasuvise tipssündmusega - Suigu noortelaagriga. Laagris
oli meil üle ootuste hea osadus, kus paljud said puudutatud ning rõõmustasime
koos ühe noorega, kes andis oma elu Jumalale. Oleme tänulikud ka vend Joel
Keernikule, kes jagas laagris igal õhtul sõnumit ning kelle kaudu sai Jumal palju
kõneleda.
12. augustil toimus meil kiriku tagaaias piknik. Võtsime aega, et olla koos ning
grillida ja vestelda.
14. augustil toimus kolme koguduse ühine suvepäev Suigus. Mitmed noored
olid tulnud, et aidata läbi viia mänge ning nautida mõnusat koosolemist.
Kuu lõpus võtsid mõned noored ette jalgsimatka Tammiste metsarajale, mis
osutus kauniks ja värskendavaks kogemuseks looduse keskel. Noored alustavad
oma uut hooaega avanoortekaga 3. septembril. Oleme põnevil, mida Jumal sel
hooajal on tegemas ning oleme tänulikud koguduse liikmetele, kes meid palves
kannavad.

Juuli
4. juuli hommikul astusid Pärnu rannas ristimisvette vennad Marko Karjus,
Arvi Tael ja Urmas Ree. Nad andsid hommikuses päikeses oma puhta
südametunnistuse tõotuse ja pastor J.Tammo ristis nad uude ülestõusmise ellu.
Hommikusel jumalateenistusel õnnistati vennad kogudusse ja võtsid osa ühisest
leivamurdmisest. Soovime, vennad, teile vaimulikku kasvamist ja jätkuvaid

õnnistusi usuteel, mis viib Kuningriiki.
10. juulil toimus Immaanueli Koguduse palvelas Ele Jürisoo ja Meris Merisaare
laulatus. Laulatas pastor J.Tammo. Soovime noortele ühiseks eluteeks rikkalikke
õnnistusi!
11. juulil toimus Immaanueli Koguduse palvelas Agnes Böningu ja Joel Pulk’a
laulatus. Laulatas pastor Joosep Tammo. Sellele järgnes pulmapidu Tõstamaa
mõisas. Soovime noortele rikkalikke Jumala õnnistusi!
14. juuli hommikul kogunes Pärnu Kristliku Vabakoguduse ruumides Pärnu
pastorite ümarlaud. Vahetati mõtteid selle üle, kuidas saaksime oma linna
paremini ühiselt teenida. Mitmed uued mõtted puudutasid Šalomi tegevuse
arendamist.
17. juulil toimus Ojaku puhketalus Monika Marjak’u ja Martin Serg’i laulatus.
Laulatas pastor Joosep Tammo.
Samal päeval tähistas õde Aino Gill Antropovi villas oma 70. sünnipäeva.
Mitmekordse vanaema ja vanavanaema rõõmuks kujunes kolme lapselapse
Grete-Johanna Gilli, Lisandra Gilli ja Karl Pea õnnistamine pastor Joosep
Tammo poolt. Oli imeline pilt näha suure pere õnnistuste järjepidevust ja
Jumala tööd.
18. juuli hommikusel jumalateenistusel õnnistas pastor Joosep Tammo Ramil
Paulbergi’ ja Robin Paulberg’i. Soovime õnnistusi vanavanematele, vanematele
ja muidugi poistele endile!
24. juulil tähis pastor J.Tammo koos koguduse liikmete, sõprade ja
pereliikmetega Immaanueli Koguduse palvelas oma 60.
sünnipäeva. Musitseerisid M.Talts , I. ja L. Palu ning Maija-Liisa Birkedal.
Sünnipäeva koosviibimist juhatas vend A.Vunk. Oli soe ja südamlik kohtumine.
25. juulil toimus Immaanueli Koguduse hommikusel jumalateenistusel ameti
üleandmine pastor Eduard Kakkole, kes täidab aasta jooksul pastori ülesandeid
sellel ajal kui pastor Joosep Tammo teenib Vancouveris Eesti Ühendatud
Baptistikogudust.
28. juulil lendas pastor J.Tammo koos abikaasaga Kanadasse.
Noorte tegemised
Juulikuu on olnud noorte jaoks eriline aeg. Kuu algas üle ootuste hästi läinud

English Camp'iga. Oleme kogudusele palvete eest väga tänulikud, sest paljud
noored said laagris puudutatud ning kolm noort tuli usule.
Saime laagrist innustust uskmatutele ja ka üksteisele Jumala armastust jagada
ning kristlastena veel enam kokku hoida. Nii oleme sel kuul oma täienenud
noortegrupiga päris tihedalt läbi käinud. Palju on olnud spontaanseid
kokkusaamisi: palveosadusi, päevitamist ja pallimängu Pärnu rannas, poiste
saunaõhtuid ja tüdrukute osadusi, kus on alati oluline koht ka palvel ja üksteise
julgustamisel.
Et mõned tüdrukud, kes võtsid osa English Camp'ist, elavad Vändras, käisime
mõnede noortega ka neil külas. Saime osa maitsvast grilllihast ning palavast
päikesest ja kõmisevast äikesest.
Juuli keskpaigas võtsid mõned noored ette jalgrattamatka Torisse. Ka see oli
kosutav ja hea osa. Nii läheme noortega suves edasi ning teeme juba
ettevalmistusi augustis toimuvaks suvelaagriks. Kohe peale seda tahame aga
jätkata regulaarsete noorteõhtutega.

Juuni
7. juunil viibis J.Tammo osa EV Siseministeeriumi teabepäeval, kus sai ka uue
abielude registreerimise litsentsi.
16.-17. juunini viibis J.Tammo Läänemaal Roosta puhkekülas, kus toimus Eesti
Kirikute Nõukogu väljasõiduistung, kus vaagiti EKN-i tulevikuvisiooni aastani
2020. J.Tammo tegi ettekande põhikirja komisjoni poolt.
21. juunil võttis J.Tammo osa EV Rahvastikuregistri koolitusest, et saada
ametialaseid õigusi rahvastikuregistri kasutamiseks.
20. juuni hommikusel jumalateenistusel õnnistati Mirtel Katrina Kits,
Mirjam Kits, Marten Andreas Niin ja Hanna Niinemäe. Soovime vanematele
ustavust laste kristlikus kasvatuses!
22. juunil toimus Tallinn Nõmme Baptistikoguduse palvelas Tiina Sutti ja
Meelis Vabsoni laulatus. Kaunilt dekoreeritud palvelas laulsid ja musitseerisid
Ann-Liis ja Marek Talts ja lausid Tiina Sutti õed. Soovime noorpaarile
õnnistatud pereelu!
23. juunil tähistas vend Uno Tõkke eakate ringis oma 75. sünnipäeva. Soovime
vennale tervist ja kauneid vanaduseaastaid!

23. juuni õhtul toimus Suigu palvelas Pärnu koguduste ühine Jaanipäeva
jumalateenistus, kus teenisid sõnaga J.Tammo, Elida misjonilaeva meeskonna
liikmed ja K.Põldroos. Teenistust juhatas Pärnumaa Kaitseliidu kaplan
E.Kakko. Järgnes lõkketuli ja piknik. Tule ääres musitseerisid E.Vellend ja
Astrid Böning, Elida meeskonna liikmed ja „Valgevene“ ansambli lauljad.
Rahvast oli rohkelt ja ilm paitas meid päikseliselt ja rõõmsa tuulega, mis sääsed
minema peletas! Suur tänu Suigu usurahvale, kes meid vastu võtsid.
24.- 27. juunini toimusid Pärnus rahvusvahelised Hansa päevad, millesse
mahtus ulatuslik misjoniprogramm, mida juhatas õde Agnes Böning.
Misjonimeeskonna liikmed elasid meie palvelas. Peajumalateenistused toimusid
Eliisabeti kirikus, sealt said alguse ka kaks palverännakut (6 km) „Uude
Jeruusalemma“ Raekülas. Osavõtjaid oli mõlemal korral 60-ne ümber.
Teekonnal lauldi Willem Grüntal Ridala regivärsilise evangeeliumi „Püha rist“
tekste. Igas peatuses, üks neist paiknes ka meie palvela ees, paluti „Meie Isa“
palve. Neile, kes eesmärgile jõudsid, oli see sügav vaimulik elamus, mille
mälestuseks sai osta ka ajaloolise Pärnu palveränduri märgi hõbedase koopia.
Kõigil kolmel päeval tegi Saksa misjonilaev Elida evangeelse sisuga väljasõite
merele, kus pakuti kohvi ja kuulutati Jumala sõna. Pühapäeva hommikul võttis
osa Elida meeskonnast osa ka meie koguduse jumalateenistusest. Õhtune
teenistus toimus sadamas laeva juures, kus lauldi päikseloojanguni ülistuslaule
ja kuulati tunnistusi.
26. juunil toimus Immaanueli Koguduse palvelas Merje Posti ja Hanno Raiendi
laulatus. Jumal õnnistagu selle noore perekonna ühist eluteed.
26. juuni pärastlõunal toimus Tori kirikus Angelika Andersoni ja Eduard
Kakko laulatus. Oli kogunenud rohkelt rahvast. Pärast pidulikke tervitusi
suunduti Suigu palvela juurde, kus toimus pulmapidu. Pruutpaari ja pulmalisi
rõõmustas suurepärane ilm. Soovime noorpaarile rikkalikke õnnistusi pereelus ja
Jumala riigis!

Mai
8. mail toimus Immaanueli Koguduse evangeelse meeskonna ja noorteansambli
väljasõit Seljale, kus toimus evangeelne kontsert. Suur tänu Selja rahvale ja eriti
õe L.Tõnissaarele lahke vastuvõtu eest.
9. mai Kellaviieteel esines härra Raido Koppel, kes rääkis klahvlõõtspillist ja
selle võimalustest ning esitas sellel kauneid rahvalikke viise.
12. mail võttis J.Tammo osa Eesti Koostöökoja ja Haridusfoorumi ühisest

konverentsist, kus alustati Eesti haridusstrateegia väljatöötamist aastaks 2020.
Kõlama jäi mõte, et Eesti haridussüsteem peab muutuma avatumaks ja
paendlikumaks ning sellel ei tohiks olla kohta autoritaarsusel.
14. mail kõneles J.Tammo noorte tunnis palve tähendusest uskliku elus.
15. mail võttis J.Tammo osa Agape kirikus toimunud jutlustajate seminarist, kus
koos Oleviste koguduse pastori Siim Teekeliga viis läbi jutluse analüüsi
töögruppi.
Sama päeva õhtul esines Immaanueli Koguduse palvelas suurepärane
puhkpilliorkester Rootsist.
16. mail kihlusid Agnes Böning ja Joel Pulk. Soovime noortele õnnistatud
kihlaaega!
20. mail viibis J.Tammo Eesti Kirikute Nõukogu korralisel istungil Tallinna
Metodisti Kirikus.
22. mail tähistasid Moonika ja Meelis Allsalu oma hõbepulma aastapäeva.
Oleme koos teiega Jumalale möödunud aja eest tänulikud ja soovime eelolevaks
ajaks Jumala õnnistavat ligiolu!
24. mail võttis J.Tammo osa oikumeenilisest jumalateenistusest Eliisabeti
Kirikus, kus teenis Piibli lugemise ja palvega. Jutlustas vend Üllas Tankler.
25. mail võttis J.Tammo osa Sütevaka Humanitaargümnaasiumi Nõukogu
istungist.
26. mail võttis J.Tammo osa Šalomi Abikeskuse üldkogu koosolekust.
28. mail viibisid 7 Immaanueli ja Saalemi koguduse venda Ridalas EKB Liidu
meeste palveööl. Alustati Ridala palvelast, külastati Ridala surnuaial kohaliku
koguduse vanemate haudu ja vanakirikut ning lõpetati Mäevalla palvemajas
palve ja ühise leivamurdmisega. Oli õnnistatud ja kosutav aeg.
29. mail toimus Immaanueli Koguduses Rahvusvahelise Lastemisjoni
koolituspäev pühapäe-vakooli õpetajatele õde Ü.Kääriku juhtimisel.
30. mail külastas Immaanueli Koguduse ühendatud segakoor Tallinn Kalju
Kogudust. Tunnistasid õde Tiina Holmen ja Maia Bubnov ning jutlustas
J.Tammo. Jumalateenistus lõppes armastussöömaajaga. Oli rõõmus ja õnnistatud
päev.

Noorte tegemised mais 2010
Maikuu algas noortele Piiblipäevadega, mis toimusid sel aastal Eestimaa
südames Paides. Piiblipäevade teemaks oli "Rohkem Jumalat" ning paljud
noored kogesid erilist Jumala puudutust. Nii sai ka üks noor meie seast
päästetud - Anni.
7. mail toimus tunnistuste õhtu, kus paljud jagasid seda, mida nad kogesid
Piiblipäevadel. Peale planeeritud tunnistusi anname noortele alati võimaluse
tulla spontaanselt tunnistama, kui neil on midagi südames. Imeline oli näha,
kuidas noored järjest tulid ning jagasid. Oleme Jumalale väga tänulikud, sest ta
sai meid üksteise läbi julgustada ja innustada.
14. mail saime osa Piibellikust retkest teemal "Palve", kus palvest kõneles
pastor Joosep Tammo. Mitmete noorte jaoks said paljud asjad selgemaks ning
sõnum palvest, mis on praktilise väärtusega osa meie igapäevaelust, kinnitas
meid kõiki.
21. mail tuli noortekale salapärane külaline. Selleks osutus meie armas vend
Ivar, kes käis sel aastal Alfa kursusel ning kes võtab osa ka meie noorteõhtutest.
Ivar jagas oma põnevast elust ning sellest, kui imeliselt Jumal teda juhtinud on.
Vend rõõmustas meid veel ka oma lauludega ning näitas enda fantastilisi
joonistusi.
28. mail toimus noorte aktiivi osadus. Võtsime aega, et mõelda möödunud
hooajale ning vaadata tulevikku 4. juunil toimus selle hooaja viimane ametlik
noortekas, kus saame vestelda, grillida, mängida ja kuuleme ka sõnumit.
27. juunist 1. juulini toimub taas English Camp, mis seekord leiab aset Jõõpres.
Igatseme, et sinna tuleks noori, kes veel Jumalat ei tunne, et saaksime neile
jagada armastust ja tõde, mis juhiks neid Jumala juurde. Oleme laagrit
reklaaminud nii koolides kui ka ajalehes, kuid vajame väga ka koguduse
liikmete palveid, et Jumal avaks noorte südamed ja kingiks võimalusi tulla.
Kuigi ametlikud noortekad on selleks hooajaks lõppemas, tahame suvel kindlasti
palju aega koos veeta ja osaduses olla.

Aprill
1. aprillil Suure-Neljapäeva õhtul viis vend P.Kohala läbi ristitee meditatsiooni,
millele järgnes oikumeeniline leivamurdmine, kus teenisid metodisti pastor
Tõnu Kuusemaa ja pastor J.Tammo.

7. aprillil kutsuti igavikku õde Melanie Ainisson. Ta sai vanaks 103 a. 1 kuu ja
4 päeva. Ta maeti pastor J.Tammo poolt 10. aprillil Vana-Pärnu kalmistule.
Ärasaatmine toimus Immaanueli Koguduse palvemajast. Kogudus avaldab
tütrele ja sugulastele kaastunnet.
14. aprillil külastas vend J.Sewall USA-st oma sõpradega meie kogudust.
Toimus õdedele ja vendadele eraldi koolitus teemal: „Terve eneseusaldus“.
Järgnes teelaud.
18. aprillil viibis pastor J.Tammo koos abikaasaga ja õe L.Äkkega Haapsalu
Baptistikoguduse keskel, kus toimus evangeelne pühapäev. Mitmed inimesed
tulid eespalvele.
20. aprillil võttis J.Tammo osa Pärnu Linnavalitsuses Raadio 7 poolt
kokkukutsutud ümarlauast, kus kõneldi koguduste ja linna koostööst
sotsiaalvaldkonnas.
21. aprillil kutsuti igavikku õde Ilse-Auguste Juns. Ta sai vanaks 83 aastat 11
kuud 17 päeva. Õde I.-A. Juns maeti 25.aprillil pastor J.Tammo poolt Alevi II-le
kalmistule. Kogudus avaldab poegadele ja tütrele ning õele ja vennale leinas
kaastunnet.
21. aprillil toimus Agape keskuses Pärnu pastorite ümarlaud, kus arutati Hansa
päevade misjoniga seotud küsimusi ning kohtuti Tartu Ülikooli Pärnu Kolledzi
sotsiaaleriala üliõpilastega.
23.-24. aprillini viibis pastor J.Tammo Nuutsakul, kus pidas ettekande EKB
Liidu töötegijatele süsteemiteoreetilisest küsimuseasetustest EKB Liidu uue
arengukava kujundamisel.
27. aprillil külastas J.Tammo Selja kodugruppi, kus oli kogunenud 14 inimest.
Kaheksa venda ja 6 õde. Oli õnnistatud osadus, kus vahetati mõtteid ja kogemusi
Kristuse järgimisest ja palvetati üksteise vajaduste ja murede pärast. Soovime
perekond Tõnissaartele jätkuvalt jõudu ja indu kodugrupi tööks.
NOORTE TEGEMISED
Kuu esimeseks noortekaks oli suure reede noortekas. Võtsime aega ülistuseks ja
palveks ning sõna jagas vend Joel Keernik. Õhtu oli vaimulikult väga ülesehitav,
sest sõnum Kristuse lunastusest puudutas ja avanes mitmete noorte jaoks uues
valguses.

9. aprillil toimus aktiiviosadus, kus mõtisklesime möödunu üle ning tegime
plaane tulevikuks.
16. aprillil toimus kohvikuõhtu teemal "Värskus". Et kevadväsimus on meist
mitmeidki kimbutamas, mõjus kohvikuõhtu tõesti värskendavalt. Saime
kinnitatud ka selles, kuidas meie end Kristlastena värskena saame hoida.
17. aprillil toimus noortekeskus IN ruumides Immantsikute spordipäev. Kohal
oli ligi paarkümmend noort ning koos sai nautida nii pallimänge kui
jõutreeningut.
23. aprillil käisid meie noored koos Koma liikme Innar Krugloviga Pärnu
koolides English Campi tutvustamas. See on laager, kus lisaks ingliskeele
õppimisele on meil võimalus mittekristlastest noortele jagada Kristust. English
Camp on oluline palveteema, et Jumal tõmbaks laagrisse noori ning valmistaks
ette nende südamed evangeeliumi kuulmiseks.
Samal päeval toimunud noortekas oli hubane osadusõhtu all noortetoas.
Jagasime oma vaimulikke kogemusi ja südameigatsusi ning kogesime
perekondlikku ühtsust ja Kristuse ligiolu. Lisaks saime kosutatud ka ülistuse ja
palveosaduse kaudu.
30. aprillist 2. maini toimuvad Paides noorte Piiblipäevad, kuhu oleme minemas
põnevuse ja ootusega.

Märts
4.märtsil võttis J.Tammo osa Eliisabeti Kirikus Pärnu linna pastorite ümarlaust.
5. märtsil kuulutas hommikul ja õhtul meie koguduses evangeeliumi Oleviste
pastor
V.Kaptein.
Mitmed
inimesed
tulid
eespalvele.
14.märtsil kuulutas meie koguduses evangeeliumi Kohila Baptistikoguduse
pastor V.Liht. Paljud eespalvele tulnud kogesid uut uuendust ja abi. Õhtune
teenistus oli pühendatud kõigile alfalastele. Sellel kuul toimus 24. Alfa kursus.
Ligi 200 inimest on selle kursuse läbinud. Neist 57 on koguduse liikmed. Alfa
kursuse kaudu on kogudusega ühinenud 21 inimest. Mitmed Alfa kursusest
osavõtjad palvetasid ka sellel õhtul oma usuelu uuendamise pärast.
21.märtsil tähistas meie kogudus 126. aastapäeva. Meid teenis hommikul ja
õhtul Tallinna Baptistikoguduse segakoor ja pastor E.Tamm. Kõige suuremaks
aastapäeva kingituseks olid mitmed uued Issandale pühendumised. Sellega
lõppes ühtlasi meie evangeelsete pühapäevade sari. Viie pühapäeva jooksul
külastas kokku jumalateenistusi 716 inimest, neist mittekoguduse liikmeid 62.

Oma elu otsutas Issanda teenistusse anda 5 inimest, neist 4 meest. Paljud tulid
eespalvele oma lähedaste, tervise või muude elumurede pärast. Me usume, et
need palved saavad kuuldud.
25.märtsil tegi pastor J.Tammo EV Siseministeeriumis perekonnaseisuametniku
uue kvalfikatsioonieksami. See annab pastor J.Tammole õiguse järgneval viiel
aastal registreerida abielusid uue perekonnaseaduse alusel.
25.märtsi õhtul kogunes taas Seljal Tõnissaarte kodus taas kodugrupp.
26.märtsil pidasid Tammiste hoolekodus jumalateenistuse A.Saar, M.Allsalu ja
J.Tammo.
Noorte tegemised ja tulevased ettevõtmised!
5. märtsil toimus tunnistuste õhtu, kus mitmed noored jagasid oma elumuutvast
kogemusest Orissaare talvelaagris. Õhtu jooksul jäi helisema mõte, et Jumal
igatseb meilt 100%-list pühendumist - nii võime me kindlalt käia Tema tahtes ja
esindada maailmale Kristust.
12. märtsil toimus Piibellik retk teemal "Piibel". Saime ülevaate sellest, kuidas
Piibel algselt kirjutati ning kuidas Jumala sõna meieni on jõudnud. Kõige
kinnitavam Piibli kui raamatu kohta on see, et kõik selles sisalduv on Jumalast,
kelle läbi see sõna on elav.
19. märtsil toimus erakordne noortekas - Poiste ja Tüdrukute õhtu. On ju teadatuntud tõde, et mehed ajavad tõsiseid jutte ikka saunas. Nii nautisidki meie
poisid saunamõnusid hotell Vikingis. Tüdrukud kogunesid aga osadusse õe
Kirilini poole, kus keskenduti sõnale ja palvele. Nii poiste kui tüdrukute jaoks
oli see üks eriline ja hea osa.
26. märtsil oli meil külalisteõhtu. Sel korral kuulsime Heldur Aasa ja Meelis
Allsalu põnevatest seiklustest ja mõtetest. Õhtu muutsid veel värvikamaks
Helduri ja Meelise muusikapalad ning muidugi ei puudunud ka kosutav snäkk.

Veebruar
2. veebruaril võttis J.Tammo osa Saalemi palvelas toimunud Pärnu pastorite
ümarlauast. Samal päeval kogunesid Immaanueli palvelas EKB Liidu eakad
töötegijad koos abikaasadega. Kogunenud oli ligi nelikümmend inimest. Neid
tervitas liidu president Meego Remmel, seejärel külastati Saalemi Koguduse
palvelat, kus lõunastati ja vahetati mõtteid ning pärast lõunal siirduti Peeteli
palvelasse ja Sool ja Valgus Koguduse kooskäimiskohta Pärnu Noortekeskuses.

3. veebruaril kogunes koguduse evangeelne töörühm vend Joel Keerniku
juhtimisel,
et
valmistada
ette
evangeelset
nädalat.
9.-10. veebruarini viibis J.Tammo Kuressaares, kus toimus EKB Liidu
vanematekogu
väljasõiduistung.
12. veebruaril justlustas J.Tammo Oleviste koguduse noorteõhtul Giideoni
villadest ja Jumala tahte otsimisest. Kogunenud oli ligi sada noort. Samal päeval
tervitas
J.Tammo
vend
Ü.Merilood
ta
sünnipäeval.
16. veebruaril võttis J.Tammo Tallinnas osa Eesti Kirikute Nõukogu juhatuse
istungist.
20. veebruaril toimus Immaanueli Koguduse palvelas Alfa kursuse
„väljasõidupäev“. Palvetagem, et see kursus võiks kanda head vilja.
21. veebruaril jutlustas hommikul ja õhtul Immaanueli Koguduses Tallinn
Nõmme Vabakoguduse pastor Ruudi Leinus. Laulis sama koguduse
noorteansambel. Mitmed inimesed tulid eespalvele. Oli õnnistatud päev.
24. veebruaril registreeris pastor J.Tammo Angelika Andersoni ja Eduard
Kakko abielu. Laulatus toimub maikuu alguses. Soovime värskele abielupaarile
Jumala
õnnistusi
ja
hoidmist!
26.veebruari hommikul külastasid A.Saar, M.Allsalu ja J.Tammo Tammiste
Hooldekodu,
kus
pidasid
jumalateenistuse.
Sama päeva õhtu sõitsid J.Tammo ja A.Vunk Peipsi äärde Raja külla, kus vend
Tõnu
Lehtsaare
suvekodus
toimus
akadeemiline
mõttekoda.
26.-28. veebruarini toimus Immaanueli koguduse noorte talvelaager koos
Kuressaare Siioni koguduse noortega Orissaare Vabakoguduse ruumides. Olid
toredad
ja
õnnistatud
päevad.
26.-28. veebruarini pidasid 20 Tallinna Kalju Baptistikoguduse noort oma Alfa
kuruse väljasõidupäevi Immaanueli Koguduse palvelas. Pühapäeval teenisid nad
Immaanueli Kogudust lauluga. Hommikul jutlustas EKB Liidu president Meego
Remmel ja õhtul tema isa Viljandi Baptistikoguduse pastor Amo Remmel.
Mitmed inimesed tulid eespalvele. Jumal õnnistas oma rahvast. Palvetagem
jätkuvalt evangeelsete pühapäevade eest ja kutsugem oma sõpru!

Jaanuar
3.jaanuarist - 5.jaanuarini toimusid koguduse palveõhtud.

6.jaanuaril toimus Immaanueli Koguduse palvelas Pärnu pastorite
hommikupalvus.
6.jaanuaril toimus Immaanueli palvelas ristimistalitus, milles oma puhta
südametunnistuse tõotuse andsid Liidi Heinsoo (*1936), Ülle Kukk (* 1949) ja
Aili Mustonen (*1954).
13.jaanuaril kogunes evangeelne töörühm.
20.jaanuaril toimus Saalemi Vabakoguduse palvelas Pärnu koguduste
oikumeeniline palveõhtu. Juhatas pastor J.Tammo, jutlustas pastor Janno
Peensalu, ülistusega teenis pastor Aarne Heide. Valitses usujulge ja soe
õhkkond.
21.jaanuaril viibis J.Tammo Eesti Kirikute Nõukogu istungil Armeenia
Apostelliku Kiriku keskuses Tallinnas.
28.jaanuaril kogunes Selja kodugrupp.
Koguduse noorte elu
08.01.toimus avanoortekas, kus kuulsime innustavat sõnumit uueks noortekate
hooajaks.
15.01.toimus piibellik retk teemal "Kristus Valitseb", mida jagas pastor Joosep
Tammo. Ehkki paljud meist on usus olnud mitmeid aastaid, saime selle teemaga
väga kinnitatud.
22.01. oli tunnistuste õhtu, kus lisaks ülesehitavatele tunnistustele kuulsime
toredaid muusikapalasid meie enda noorte poolt.
29.01.2010 käisid meil noortekal "Salapärased külalised" - Jana Abzalon ja
Merje Kägu, kes rääkisid meile oma kogemustest nii kodumaal kui võõrsil.
Saime osa ka suurepärasest muusikast, mida armsad õed meile esitasid.
01.02.2010 käis külas Koma meeskond. Veetsime ühiselt aega ning arutasime
noortetöö erinevate tahkude üle.
05.02.2010 on tulemas palve-ülistusõhtu, kus evangeelset sõnumit tuleb jagama
vend Joel Keernik.

