
     Usun, et paljud meie hulgast on 
kuulnud ütlust: „Ütle, kes on su sõber 
ja mina ütlen, kes oled sina“. Sellist 
kõnetarkust saab kasutada näiteks uue 
inimesega kohtudes. Tundmatuga 
kohtudes võivad ühised sõbrad paljugi 
kõneleda inimese taustast. Teise olulise 
asjana võib nii välja joonistuda, 
millega inimene võiks tegeleda. 
Millised tegevused seni tundmatule 
inimesele huvi pakuvad? Leides 
ühiseid sõpru ja huvisid võib olla ka 
edasine sõprus palju kaalukam.  
     Eelmises infolehes jagasin 
lugejatele mõtteid sellest, et ühiste 
eesmärkide saavutamine käib läbi 
koostöö. Kui seatakse ühised sihid ja 
kõik selle nimel pingutavad, siis 
suudetakse ka suuri asju korda saata – 
esmapilgul isegi ilmvõimatuid asju. 
Usuinimestena mõistame kiiresti, et 
Jumalast lahus ei suuda me siiski kuigi 
palju teha. On Jeesuski just nõnda 
õpetanud: „Jääge minusse, ja mina 
jään teisse. Nii nagu oks ei suuda 
kanda vilja omaette, kui ta ei jää 
viinapuu külge, nõnda ka teie, kui te 
ei jää minu külge. Mina olen viinapuu, 
teie olete oksad. Kes jääb minusse ja 
mina temasse, see kannab palju vilja, 
sest minust lahus ei suuda te 
midagi teha.“ Jh 15:4-5 

     Varajaste metodistide üheks 
omanäoliseks tunnuseks oli, et nad 

kogunesid klassidesse. Tänapäeval 
nimetataks neid osadusgruppideks või 
väikegruppideks. Varajaste metodistide 
klassidesse kogunemise eesmärk 
seisnes selles, et usule tulnud inimesed 
võisid just nii rohkem Jumalat ja 
inimesi tundma õppida. Üheskoos 
palvetati, loeti Jumala Sõna ja küsiti 
usukaaslastelt ka kriitilisi küsimusi. 
Üheks oluliseks küsimuseks oli 
näiteks: „Kuidas sinu hingega lugu 
on?“ Rõhk oli küsimise ja vestluse sees 
sellel, ega usule tulnud inimene ei ole 
hakanud Jumalas kahtlema või koguni 
usust tagasi langema. Klassidesse 
kuulumist peeti metodismi algusajal 
koguni nii oluliseks, et kõik kes tahtsid 
kirikusse kuuluda, pidid ka 
klassikoosolekutel osalema. Ilma klassi 
kuulumata ei saanud metodisti kiriku 
liikmeskonnas püsida.   
     Selles osas on tänapäevane 
metodisti kirik väga palju teistmoodi. 
Väikegruppidesse kuulumist ei seata 
enam kirikuga liitujatele eesmärgiks. 
Seda ei saagi teha, sest paljudes 
kogudustes ei olegi väikegruppe, 
millega liituda. Sageli on terve 
kogudus ühe väikegrupi suurusega. Kui 
ei ole piisavalt inimesi, keda seal siis 
veel lahutada ja eraldada teineteisest!  

 

Järgneb lk 2 

Kes võib sind usuteel toetada? 
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Algus lk 1   

     Kui nüüd mõtelda Pärnu Agape 
kogudusele, kas me peaksime sellega 
leppima, et meil on vaid mõni üksik 
väikegrupp? Ei – kindlasti me ei tohiks 
sellesse jääda! Käesoleva aasta alguses 
nimetas koguduse juhatus ühe tegevuse 
eesmärgina väikegruppide töö 
tugevdamise.  Täiesti mõistan, et alati on 
lihtsam asju tegemata jätta või vähese 
osalusega toimuvat asja peatada. Märksa 
raskem on vähese energiaga ettevõtmisi 
elavdada. Veelgi keerulisem on uusi 
algatusi käivitada. Kui need uued 
algatused aga sünnivad koos Jumala 
tahtega, siis sünnib sellest enamasti 
midagi väga erilist. Eelmise aasta 
sügisest oleme nende asjade 
tunnistajateks olnud. Meil on 
koguduseliikmed loonud just selliseid 
väikegruppe, kus saab Jumalat ja 
usukaaslasi paremini tundma õppida. 
Tahan siin ütelda tänu Jumalale ja tänu 
nende gruppide algatajatele! Tänu 
kõikidele teile, kes te tulite algatajate 
initsiatiiviga kaasa ja olete tänaseni selles 
töös osalemas! 
     Arvestades Agape koguduse suurust, 
võiks meil olla veel oluliselt rohkem 
väikegruppe ja kodugruppe. Selleks 
kutsun ka sind, armas lugeja, palves 
eneses kaaluma – kas ka Sina tahad 
väljaspool pühapäevaseid jumalateenis-
tusi Jumalat ja usukaaslast paremini 
tundma õppida? On väga võimalik, et 
just Sinu algatusest saab sündida uus 
väikegrupp. Palun mõtle selleks vaikses 
palves läbi kaks olulist küsimuste paketti.  
A) Mis tõmbab sind ligi? Sisuliselt 
tähendab see, millega sulle meeldib 
tegeleda? On see muusika, joonistamine, 
lugemine, palvetamine, metsas 
jalutamine või ükskõik mis muu tegevus? 
Mõtle palves läbi enese ajakasutus ja saa 

teada, millised tegevused sulle uut jõudu 
annavad.  
B) Kelle poole sind koguduses tõmbab? 
Küsimuse sügavus peitub selles, kellega 
koos sina ennast mugavalt tunned? 
Kellega koguduseliikmetest tahad sina 
rohkem aega veeta ja midagi toredat 
teha? Kes on koguduses sulle eeskujuks, 
kelle usuelust sa tahaks rohkem teada? 
     Kui need kaks suurt ja olulist teemat 
on eneses läbi palvetatud ja uuritud, siis 
on võimalus edasi liikuda uue algatuse 
suunas. Siis on võimalik oma mõtteid ka 
teiste koguduseliikmetega jagada. Uute 
algatuste puhul olgu aga üle kõige meeles 
Jeesuse sõnad: „Tõesti, taas ma ütlen 
teile, kui iganes maa peal kaks teie seast 
on ühel meelel mingi asja suhtes, mida 
nad iganes paluvad, siis nad saavad selle 
minu Isa käest, kes on taevas. Sest kus 
kaks või kolm on minu nimel koos, seal 
olen mina nende keskel.“ Mt 18:19-20. 
See tähendab, et niisama sõpradena on 
tore kohtuda aga koguduse väikegrupi 
tegevuses ei tohi Jeesust ukse taha jätta! 
Muidu ei ole see muud kui tore jutukoda, 
mis ei aita kellelgi usus kasvada.     
     Viimaks tahan sind julgustada Pauluse 
sõnadega: „Ärgu keegi mõtelgu 
üleolevalt sinu noorusest, vaid 
saa usklikele eeskujuks kõnes, käitumises, 
armastuses, usus, puhtuses! Ole hoolas 
ette lugema, ergutama, õpetama, kuni ma 
tulen! Ära jäta hooletusse vaimuandi, 
mis sulle anti ennustuse läbi, kui 
vanemad panid oma käed sinu peale! 
Nende asjade peale mõtle, ela selles, et 
su edenemine oleks avalik kõigile! Pane 
tähele iseennast ja õpetust, jää kõigesse 
sellesse püsima, kui sa seda teed, siis sa 
päästad enda ja need, kes sind 
kuulavad.“ 1Tm 4:12-16  

 

Pastor Ardi 
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JUMALATEENISTUSED 
PÜHAPÄEVITI  KELL 11 KIRIKUS, MÄNNI 2  
MAIKUU MOTO: „JEESUS KRISTUS ON LOOVUTANUD ISEENDA MEIE EEST, ET MEID 
LUNASTADA KÕIGEST  ÜLEKOHTUST JA PUHASTADA ENDALE PÄRISRAHVAKS, INNUKAKS 
HEADELE TEGUDELE.“ TT 2:14 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 
P 01.05: JUMALATEENISTUS ARMULAUAGA 
JUHATAB: ARDI LEERIMA 
JUTLUS: ARDI LEERIMA 
LASTEJUTLUS: NADEŽDA UUSTAL 
ORGANIST: MEELI TANKLER 
 
P 08.05: EMADEPÄEVA JUMALATEENISTUS 
JUHATAB: ARDI LEERIMA 
JUTLUS: ARDI LEERIMA 
LASTEJUTLUS: KÜLLI KUUSEMAA 
ORGANIST: KÜLLI PILV 
 
P 15.05: JUMALATEENISTUS ARMULAUAGA 
JUHATAB: ARDI LEERIMA 
JUTLUS: JOHANNES KAKKO 
LASTEJUTLUS: MEELI TANKLER 
ORGANIST:  MEELI TANKLER 
 
P 22.05: JUMALATEENISTUS 
JUHATAB: ARDI LEERIMA 
JUTLUS: TÕNU KUUSEMAA 
LASTEJUTLUS: AILI LAAK 
ORGANIST: KÜLLI PILV  
 
P 29.05: JUMALATEENISTUS 
JUHATAB: ARDI LEERIMA 
JUTLUS: NAATAN HOLLMAN 
LASTEJUTLUS: ARDI LEERIMA 
ORGANIST: KÜLLI PILV  
 
 
KOGUDUSE JUMALATEENISTUSI SAAB SAMAL AJAL JÄLGIDA AADRESSIL:  
WWW.FACEBOOK.COM/EMKPARNUAGAPEKOGUDUS  
VAREM TOIMUNUD JUMALATEENISTUSTE SALVESTUSED ON LEITAVAD AADRESSIL:  
AGAPEKIRIK.EE 



 

05/2022 Informatsioon 4 



5  Informatsioon 05/2022 



6 Informatsioon 05/2022 

KÕIGILE 
PALVUS 
Kolmapäeviti kell 11.00 on võimalus koguneda kirikus palvele. 
 

PALVEHOMMIKUD PÜHAPÄEVITI KELL 10 
2022. aastal tahame koguduses erilist tähelepanu pöörata palvetöö ja 
väikegruppide edendamisele. Nii tahame ka pühapäeva hommikuti 
enne jumalateenistuse algust palvetada kogudusetöö ja töötegijate 
eest.  
Mais koguneme kirikus palvehommikuks 1, 8, 22. ja 29. kuupäeval. 
 
LAULUHOMMIK 
Pühapäeval, 15. mail kell 10.00 kutsume enne jumalateenistuse algust 
kõiki üheskoos laulma.   
 
KOGUDUSE KOOR 
Koguduse koor harjutab ülestõusmispühadeks esmaspäeviti, 9.05, 
16.05 ja 23.05 kell 18.00. Harjutame nelipüha jumalateenistuseks. 
 
PIIBEL SILLA KÜLAS 
„Omad ja võõrad Piiblis“ 
Laupäeval, 14. mail kell 11.00-13.00 ootame huvilisi Piiblit avastama. 
Mõtlemisele ja arutlemisele järgneb sobiva ilma korral umbes tunnine 
jalutuskäik Reiu metsaradadel. Osalemisest palume teada anda 
pühapäevaks, 7. maiks pastor Ardile.  
Meeli ja Üllas Tankler. 



 

NOORTELE 
Maikuu  noortekad toimuvad 14.05  ja 28.05 kell 16.00 
 

LASTELE 
LASTEJUTLUS JA VAIKSE MÄNGU TUBA  
Igal pühapäeval kell 11.00 julgustame kirikusse tulema 
terve perega — jumalateenistusel on ka lastejutlus. 
 

LASTEKIRIK 
Lastekirik koguneb laupäeval, 28.05 kell 11.00-13.00 
„Jeesus jutustab põnevaid lugusid!“ Piiblilugu, laulud, 
mängud, meisterdamine. Lastele vanuses 4-11. Väike 
laps koos lapsevanemaga.  
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04 Lysabella Eik 
04 Kristi Reinfeldt 
04 Kadi Kuningas 
04 Mae Rahel Tankler 
09 Kert Kuningas 
10 Ardi Leerima—45 
11 Nelli Jaanimägi 
11 Liisi Allikas 
12 Lilian Pilv  

14 Maigrit Ani 
16 Merle Mõttus—40 
17 Eero Raudsepp 
20 Külli Kuusemaa 
21 Sigrid Lahesaare 
22 Janne Soosalu 
25 Leena Semjonova 
29 Anu Hobustkoppel 
31 Kristi Kaabermaa 

„Kuule, Issand, ja ole mulle armuline; ole, Issand, minu 
aitaja!” Ps 30:11    

 

Kogudus tervitab maikuu 
sünnipäevalapsi ! 

Õnnitleme! 
    

6. märtsil ristiti kogudusse Liron Uustal.6. märtsil ristiti kogudusse Liron Uustal.6. märtsil ristiti kogudusse Liron Uustal.6. märtsil ristiti kogudusse Liron Uustal.        
"Ja Jeesus kasvas tarkuses ja pikkuses ja armus Jumala 
ja inimeste juures." Lk 2:52 
    

17. aprillil õnnistati koguduse täisliikmeks Maigrit Ani.17. aprillil õnnistati koguduse täisliikmeks Maigrit Ani.17. aprillil õnnistati koguduse täisliikmeks Maigrit Ani.17. aprillil õnnistati koguduse täisliikmeks Maigrit Ani.        
"Anna mulle arusaamist panna tähele su Seadust ja seda 
pidada kõigest südamest!" Ps 119:34  
 

Soovime uutele koguduseliikmetele palju Jumala armu ja juhtimist!  



AGAPE TEAB, KUHU LÄHEB. 
TULE KAASA! 

Kontaktid: 
    
P�	
��: 

A��� L�����	, ���: 5699 7654,  

�-����: ardi.leerima@metodistikirik.ee 

 

K�����	� ���
	����:  

E-N %��� 10-14. T��. 44 59 888; 5852 5958  

�,,� 	-	� 5340 2001 

�-����: parnu@metodistikirik.ee 

 

L�	
�
��: 

A2, H�4,��%�����, ���. 523 0538,   

�-����: anuuna001@hotmail.com 

 

N���
�
��: 

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 


