
… on teie ramm!  
Armas lugeja, soovin Sulle õnnistatud Kristuse 

ülestõusmispühi! Kristus on üles tõusnud! Surm 

ja haud on võidetud ning meie aukohus on olla 

nende sündmuste tunnistajaks kogu loodule meie 

ümber. 

Kui vaadata kirikukalendrisse, siis on ristirahva 

jaoks paastuaeg ümber saanud. Eelolevad 

nädalad peale ülestõusmispühasid on rõõmu ja 

kiituse aeg. Meie jaoks võib seda hõiskamist ja 

rõõmu isegi pisut vähem tulla, sest maailm meie 

ümber on endiselt sassis. Kogu maailm on teatud 

mõttes pandud hirmuvalitsuse alla ja jätkuvalt ei 

ole paljude jaoks suurt rõõmu põhjust kuskilt 

võtta. Paljud pered on jätkuvalt kannatuses – 

füüsilises, emotsionaalses, majanduslikus, 

sotsiaalses mõttes. Väga paljud normaalsed 
tegevused on peatunud või ka teadmata ajaks 
lõppenud. Nendes tingimustes on sootuks 

lihtsam tulema nurin mõne kaasmaalase huulile 

kui siirad kiituse ja tänu mõtted.  

Nende nurisemise mõtete sees olen ikka ja jälle 

kuulnud inimesi tagasi igatsemas endist aega. 
Ma arvan, et selles ei ole midagi halba, kui me 

ka ristirahvana palvetame enda maa ja rahva 

heaolu eest. See on üks osa meie kui koguduse 

kohustusest aga kas me selle juures peaksime 

taga igatsema möödunut? Kas me peaksime 

kogudusena takerduma vanadesse tuttavatesse 

harjumustesse? Siinkohal ma usun, et meie 

pilgud peaksid olema suunatud ennekõike usus 

ettepoole – sellele, millesse Jumala meid tahab 

juhatada. Nõnda kõneleb meiega ka Jumala 

Sõna : „Ärge tuletage meelde endisi asju ja ärge 
pange tähele, mis muiste on sündinud. Vaata, 
mina teen hoopis uut: see juba tärkab, kas te ei 

märka?“ Js 43:18-19 

Prohvet Jesaja sõnumist köidab mind hetkel 

lihtne küsimus – kas te ei märka? Kas meie ei 

märka? Kas mina ei märka – seda mida Jumal 

minu elus igal päeval uut ja imelist teeb? 

Võibolla me ei märkagi seda, mida Jumal meie 

sees ja meie kaudu teeb. Sellepärast ei näegi neid 

asju, et väga paljud meie hulgas on usinasti 

ametis endiste heade aegade meenutamisega ja 

nende tagasi igatsemisega. Arvates selle juures 

siiralt, kui endised ajad taastuvad, siis läheb kõik 

endistviisi jälle uue hooga käima. Jeesus ise on 

oma maise elu ajal õpetanud nõnda: „Ükski, kes 
on pannud käe adra külge ja siis vaatab tagasi, 
ei kõlba Jumala riigile!” Lk 9:62 

Armas kaasteenija – soovin Sulle nendel 

ülestõusmispühadel julgust vaadata ettepoole! 

Soovin, et me võiksime koos märgata seda, mida 

Jumal Sinu ja minu elus täna rõõmsat ning 

ülistust väärivat on tegemas. Mina usun, kui me 

näeme Jumala tegusid oma elus ja nendest 

Jumala tegudest teistele ka isiklikke tunnistusi 

jagame, siis me teeme head nendele, kes täna on 

lootusetus ja õnnetus olukorras. Meie saame 

rõõmustada neid, kes on kurvad. Meie saame 

julgustada neid, kes on hirmunud ja tuleviku sihi 

kaotanud. Et nüüd on käes pühade aeg, siis 

olgem koos rõõmsad ja ülistagem Jumalat nii 

nagu prohvet Nehemja sellest on kirjutanud: 

„Minge sööge rasvaseid roogi ja 
jooge magusaid jooke, ja läkitage osa neile, 
kellel midagi ei ole valmistatud! Ja 
ärge kurvastage, sest rõõm Issandast on teie 
ramm!” Ne 8:10 

Pastor Ardi  

Ärge kurvastage, sest rõõm Issandast ... 



 

JUMALATEENISTUSED  
TOIMUVAD INTERNETI TEEL, KUNI UUTE TEADETE SAAMISENI: 
WWW.FACEBOOK.COM/PARNU.AGAPE.KOGUDUS 

JA ON JÄRELVAATATAVAD KODULEHEL AGAPEKIRIK.EE. 
 

APRILLIKUU MOTO:  „KRISTUS ON NÄHTAMATU JUMALA KUJU,  
                            KOGU LOODU ESMASÜNDINU.“ KL 1:15  
 

N 01.04 KELL 18: SUURE NELJAPÄEVA JUMALATEENISTUS 
JUTLUS: ARDI LEERIMA 

ORGANIST: KÜLLI PILV 

JUHATAB: ARDI LEERIMA 

 

R 02.04 KELL 11: SUURE REEDE MÕTISKLUS 
SÕNUM: TÕNU KUUSEMAA 

SUUREL REEDEL ON KIRIKU UKSED AVATUD KELL 12-14  
INDIVIDUAALSEKS PALVEKS JA VESTLUSEKS 
 

P 04.04 KELL 11: 1. ÜLESTÕUSMISPÜHA JUMALATEENISTUS 

JUTLUS: TÕNU KUUSEMAA 

LASTEJUTLUS: MEELI TANKLER 

ORGANIST: MEELI TANKLER 

JUHATAB: ARDI LEERIMA 

 

P 11.04 KELL 11: JUMALATEENISTUS 

JUTLUS: ARDI LEERIMA 

LASTEJUTLUS:  HEILI SILLASTU 

ORGANIST: KÜLLI PILV 

JUHATAB: TÕNU KUUSEMAA 

 

P 18.04 KELL 11: JUMALATEENISTUS   
JUTLUS: JOHANNAS KAKKO 

LASTEJUTLUS:  MERIT KÜLA 

ORGANIST: MEELI TANKLER 

JUHATAB: ARDI LEERIMA 

        
P 25.04: JUMALATEENISTUS 

JUTLUS: MEELI TANKLER 

LASTEJUTLUS: KÜLLI PILV 

ORGANIST:  KÜLLI PILV 

JUHATAB: TÕNU KUUSEMAA 
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KÕIGILE 
PALVEVÕIMALUS 
Individuaalseks palveks ja vestluseks on võimalik kokku leppida aeg pastoriga: 
Ardi Leerima, tel: 56 997 654 
Tõnu Kuusemaa, tel: 53 498 749 

ABIKÄSI 
Oma abikätt on võimalik ulatada meie kirikuümbruse korrastamisel. Kevadist lehtede 
koristust on võimalik teha Sulle sobival ajal. Kui vajad kirikust töövahendeid, lepi 
kokku Nelli Jaanimägi’ga. 
 

KOGUDUSE KONVERENTS 
Laupäeval, 17.04 kell 10.30 koguneb Koguduse Konverents, et  superintendendi 
juhtimisel vaadata tagasi möödunud aastale. Avatud koguduseliikmetele, vajalik 
töötegijatele, toimumisviis täpsustub. Täpsem korralduslik info pastor Ardi Leerima’lt. 
 

AGAPE - 100 
Tuletame meelde üleskutset mälestuste kogumiseks. Saada oma lugu e-aadressile: 
parnu@metodistikirik.ee või anna Külli Kuusemaale. Kui vajad abi oma loo 
jäädvustamisel, anna ka sellest teada!  
Samuti tahame koguduseliikmete loomingust teha näituse. Hea oleks, kui Sinu 
looming tooks esile mõne Piibli kirjakoha, mis on Sind inspireerinud. Täpsemat infot 
küsi Aili Näär’ilt. 
 

LASTELE 
LASTEKIRIK 
Lastekirik toimub laupäeval, 24. aprillil kell 11 interneti vahendusel Facebooki lehel 
www.facebook.com/parnu.agape.kogudus ja järele vaatamise võimalusega kodulehel 
agapekirik.ee. Kui on võimalik taas kokku tulla, anname eraldi teada!  
 

Kogudus tervitab  
aprillikuu sünnipäevalapsi ! 
„OLGE RÕÕMSAD LOOTUSES!“ RM 12:12 

 

 

 

 

01.04 Liis Slugen 
08.04 Kaspar Pokk 
11.04 Andres Lilleste 
13.04 Hille Hallismaa 
13.04 Sirle Kunder 
13.04 Anneli Parijõgi 
14.04 Tiina Kohv 
15.04 Jana Tali 
15.04 Allar Tankler—40 

21.04 Endla Rausk 
22.04 Merje Haltsonen—45 
23.04 Keidi Kompus 
24.04 Martin Eik 
24.04 Anu Bester  
25.04 Joosep Kunder 
29.04 Maimu Lainessaar 
29.04 Gretlyn Kangro 
30.04 Kristen Niidla 
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AGAPE TEAB, KUHU LÄHEB. 
TULE KAASA! 

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;  

metodistikirik.ee/kogudus/parnu-agape-kogudus;  
www.facebook.com/parnu.agape.kogudus  


