
Nii mõnigi meist on mingil hetkel 
koolipingis istudes trotslikult küsinud – 
milleks mulle seda kõike vaja? Sarnaseid 
praktilise vajalikkuse küsimusi on 
viimaste nädalate jooksul küsinud väga 
paljud inimesed. Mis kasu sellest 
eriolukorrast on? Millal see juba läbi 
saab? Millal saab uuesti normaalselt 
elama hakata? Tõsi on, et kriisiolukorras 
on positiivset oluliselt raskem leida ja 
pahameel võib sündida väga tühistest 
mõttevälgatustest. Meid ümbritsevast 
ebamugavast keskkonnast hoolimata on 
Jumal lubanud kogudusel alustada uusi 
teenimisviise eriolukorra ajal. Eriolukorra 
ajal on tehtud asju, mis ei ole kellegi 
jaoks „vanad head“ või „tuntud ja 
turvalised“ tegevused. Nii on olukord 
sundinud meid millestki tuttavast lahti 
laskma ja omandama uusi kogemusi. 
Piiblit uurides paistab välja, kuidas Jumal 
on suuri muutusi võimaldanud erinevate 
kitsikuste ajal ja läbi inimeste, kes ei ole 
saanud enese kogemustele toetuda. Meil 
tuleb täna tõdeda, et Jumal on lubanud 
oluliselt raskemaid katsumusi sündida 
enne praegust eriolukorda. Hea uudis 
selle juures on, et keerukatel aegadel on 
inimeste usk Jumalasse kasvatanud. Usus 
kasvamine toob aga kaasa muutusi, mis ei 
jäta inimesi endisteks. Sedasama 
vaimulikku muutust ootab Jumal igaühelt, 
kes on otsustanud tema kutsele vastata. 
Apostel Paulus on selle kohta kirjutanud: 
„Kui ma olin väeti laps, siis ma rääkisin 
nagu väeti laps, mõtlesin nagu väeti laps, 
arutlesin nagu väeti laps. Aga kui ma sain 

meheks, jätsin ma kõrvale väeti lapse 
kombed.“ 1Kr 13:11 

Nendel nädalatel on paljudele kõige 
olulisem küsimus, millal saab tagasi vana 
ja tuttava eluviisi juurde pöörduda. 
Püstitame siinkohal teise küsimuse – kas 
peaks? Kas usurahvas peaks igatsema 
selle juurde, mis on juba möödunud? 
Siinkohal meenub üks killuke Iisraeli 
rahva igatsusest võõrsile maha jäänud 
lihapottidest: „Ja kogu Iisraeli laste 
kogudus nurises kõrbes Moosese ja 
Aaroni vastu, ja Iisraeli lapsed ütlesid 
neile: „Oleksime ometi võinud surra 
Issanda käe läbi Egiptusemaal, kus me 
istusime lihapottide juures, kus me sõime 
leiba kõhud täis! Teie aga olete meid 
toonud siia kõrbesse, et kogu seda 
kogudust nälga suretada.” Siis Issand 
ütles Moosesele: „Vaata, ma lasen 
taevast sadada teile leiba ja rahvas 
mingu ning kogugu iga päev oma osa, 
sest ma panen nad proovile: kas nad 
käivad minu Seaduse järgi või mitte?“ 
2Ms 16:2-4. 
Armas lugeja, olgu see meie ühine palve, 
kui kiriku uksed on eriolukorra lõppedes 
jälle lahti tavapäraseks jumalateenis-

tuseks, et me siis esmajoones ei kiirustaks 
vana hea juurde tagasi. Jumala rahvas ei 
pea toetuma inimlikule kogemusele, vaid 
Tema tõotusele: „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 

Pastor Ardi  

Vaata, mina teen hoopis uut!  



JUMALATEENISTUSED  
PÜHAPÄEVITI KELL 11 ON ERIOLUKORRA TINGIMUSTES  
OTSE VAADATAVAD FACEBOOK’I LEHE AGAPE KESKUS KAUDU JA  
JÄRELE VAADATAVAD KOGUDUSE KODULEHEL: AGAPEKIRIK.EE. 
 

 

MAIKUU MOTO: KRISTUS ÜTLEB: “KUI MIND MAA PEALT ÜLENDATAKSE, SIIS MA   
                         TÕMBAN KÕIK ENESE JUURDE.“ JH 12:32 
 

 

P 03.05: JUMALATEENISTUS  
JUTLUS: ÜLLAS TANKLER  
LASTEJUTLUS: REET KAKKO 

ORGANIST: MEELI TANKLER  
JUHATAB: ARDI LEERIMA  
 

P 10.05: EMADEPÄEVA JUMALATEENISTUS 
JUTLUS: JOHANNES KAKKO 

LASTEJUTLUS: KÜLLI PILV 

ORGANIST: KÜLLI PILV  
JUHATAB: TÕNU KUUSEMAA 

 

P 17.05: JUMALATEENISTUS 
JUTLUS: TÕNU KUUSEMAA 

LASTEJUTLUS: NADEŽDA UUSTAL 

ORGANIST: KÜLLI PILV  
JUHATAB: TÕNU KUUSEMAA 

 

 P 24.05: JUMALATEENISTUS  
JUTLUS: MEELI TANKLER  
LASTEJUTLUS: ÜLLAS TANKLER 

ORGANIST: MEELI TANKLER 

JUHATAB: ARDI LEERIMA 

   

P 31.05: NELIPÜHA JUMALATEENISTUS 
JUTLUS: ARDI LEERIMA  
LASTEJUTLUS: KÜLLI KUUSEMAA 

ORGANIST: MEELI TANKLER 

JUHATAB: ARDI LEERIMA 

 

 

 

KOGUDUSE KONVERENTS 
Seoses eriolukorraga toimub koguduse konverents maikuus interneti keskkonna zoom 
vahendusel. Osalistele saadetakse materjalid ja link e-postiga. 
Eriolukorra lõppedes saame kõik koguduseliikmed kutsuda eraldi üldkoosolekule. 
Üldkoosoleku aeg täpsustub. 
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KÕIGILE 
PASTORITE KÕNETUNNID 
Pastoritega on võimalik kokku leppida kõnetunni aeg vestluseks ja/või armulauaks.  
Ardi Leerima tel: 5699 7654, e-post: ardileerima@gmail.com 
Tõnu Kuusemaa tel: 5349 8749, e-post: parnu@metodistikirik.ee 
EMADEPÄEVA ÜLESKUTSE 
EMK lastetöö tegijate initsiatiivil kutsume sel aastal emadepäeva tähistama pisut 
erilisel moel: otsi välja või tee foto, kus oled peal koos emaga ning saada see EMK 
keskuse aadressile keskus@metodistikirik.ee hiljemalt 17.05.2020.  
Eriti tore oleks, kui fotol oleks näha ka emadepäevaks emale toodud lilled või 
valmistatud kaart või muu üllatus. Nendest piltidest pannakse kokku suur kollaaž. 
Nõnda saame öelda oma emadele ühe suure AITÄH!  
Muide, vanusepiiri ei ole! 

NOORTELE 
Noortega on võimlik kontakti saada EMK Pärnu Agape noorte Facebook’i lehel: 
www.facebook.com/agapenoored.  

LASTELE 
LASTEJUTLUS  
Pühapäeviti kell 11 on interneti teel kättesaadav igal jumalateenistusel ka 
lastejutlus - otse vaadatav Facebooki lehel Agape Keskus ja järele vaadatav on see 
jumalateenistus ka koguduse kodulehel: agapekirik.ee. 
LASTEKIRIK 
Kui seoses eriolukorraga kirikusse tulla ei saa, siis Lastekirik on laupäeval, 23. mail 
kell 11 otse vaadatav Facebooki lehel Agape Keskus ning järele vaadatav ka 
koguduse kodulehel: agapekirik.ee.  
Kui lubatakse kirikusse kokku tulla, siis saadame kutsed. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Kogudus tervitab  
maikuu sünnipäevalapsi ! 

04 Kristi Reinfeldt 
04 Kadi Kuningas 
04 Mae Rahel Tankler 
09 Kert Kuningas—45 
10 Ardi Leerima 
11 Nelli Jaanimägi 
11 Liisi Allikas—35 
12 Lilian Pilv  
16 Merle Mõttus 

17 Eero Raudsepp 
20 Külli Kuusemaa 
21 Sigrid Lahesaare 
22 Janne Soosalu 
23 Hilja Lõnsu 
25 Leena Semjonova—45 
29 Anu Hobustkoppel—50 
31 Kristi Kaabermaa 

“Käige Temas, olles juurdunud ja ülesehitatud Temas “Käige Temas, olles juurdunud ja ülesehitatud Temas “Käige Temas, olles juurdunud ja ülesehitatud Temas “Käige Temas, olles juurdunud ja ülesehitatud Temas     
ning kinnitatud usus.“ Kl 2:6ning kinnitatud usus.“ Kl 2:6ning kinnitatud usus.“ Kl 2:6ning kinnitatud usus.“ Kl 2:6----7777 



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/parnu;  

www.facebook.com/Agape Keskus  


