
  Jeesuse ja tema jüngrite elust võime lugeda 
mitmeid erinevaid imesid. Üheks Jeesuse 
imeteoks võime üsna julgesti nimetada viie 
tuhande mehe söötmist.  

  Lugedes toimunud sündmusi Matteuse 
evangeeliumist, paistab sissejuhatavalt välja 
inimlik puhkamise vajadus. Seda nii Jeesuse 
kui jüngrite puhul. Jeesuse kohta on 
kirjutatud, et tema soovis eemalduda ja olla 
omaette üksildases paigas. Usutavasti soovis 
Jeesus rahulikku ja vaikset aega kasutada 
Isaga palves kõnelemiseks. Jüngrite öeldud 
sõnadest kordub samuti, et paik oli üksildane 
ning õhtugi oli juba kätte jõudnud. Nii nägid 
jüngrid kõige mõistlikuma lahendusena, et 
Õpetaja lõpetab suurtele rahvahulkadele 
kõnelemise ning suunab kuulajad enne öö 
tulekut ümberkaudsetesse küladesse enestele 
toitu otsima.  

  Need jüngrite mõtted ja emotsioonid 
tunduvad tänasel päeval lugedes nii ehtsad. 
Nende ridade lugemisel ei ole meil keeruline 
jüngrite tundeid tabada. Tunneme meiegi aeg
-ajalt väsimust ja hirmu saabuva ees. Ka 
eelmises Agape infolehes jagasin lugejatega 
mõtteid sellest, et puhata on vaja. Ilma 
puhkuseta ei jaksa keegi efektiivselt tööd 
teha. Erinevad füüsilised vajadused 
mõjutavad väga palju ka meie vaimuliku elu 
toimimist. Kui võimust võtab väsimus või 
näljatunne või hirm tulevaste sündmuste ees 
– siis tahaks ehk öelda sarnaselt jüngritele: 
„Jeesus, lase nüüd need rahvahulgad ära 
minna“.  

  Viie tuhande mehe söötmise juures teadis 
Jeesus juba algusest peale, et tema ise 
hakkab rahvahulkasid imeliselt varustama. 
Ta ju mõistis, et jüngritel ei olnud piisavalt 

vahendeid toidu hankimiseks. Kui siis 
jüngrid ootasid juba öö saabumist, ütles 
Jeesus neile: „Neil ei ole tarvis ära minna. 
Andke teie neile süüa!“ Mt 14:16. Alles siis, 
kui Jeesus need sõnad oli öelnud, hakkasid 
jüngrid süvenema enda tagavaradesse. 
Esimene jüngrite reaktsioon näis olevat 
jällegi segatud inimliku hirmuga. Sündmuste 
arenedes aga on näha, kuidas jüngrid andsid 
olemasolevad vahendid Õpetaja kätte ja nii 
sai suur ime toimuda. Imeline toidu 
paljunemine toimus Jeesus õnnistuse läbi 
alles siis, kui jüngrid ei hoidnud seda kõike 
kiivalt endale.  

  Olen ka Agape koguduse keskel kuulnud 
inimesi varasemalt rääkimas sellest, et kas 
me oleme valmis, kui tuleb rohkem inimesi 
kirikusse? Olen kuulnud sellestki, et keegi 
on palunud väiksemaid rahvahulkasid 
kirikusse, sest siis käib inimlik jõud nende 
vajadustest paremini üle. See on umbes 
sarnane palve, nagu jüngrid ütlesid Jeesusele 
– palun saada nüüd need inimesed mujale 
küladesse ära. Jeesus aga ei saatnud kedagi 
ära! Jeesus tahtis, et jüngrid ei vaataks ainult 
oma inimlikele võimetele! Jüngrid ei 
suutnud ilma Jeesuseta midagi teha. Jeesus 
soovis lihtsalt, et jüngrid lubaksid temal 
eneste läbi inimesi õnnistada! Nõnda on see 
olnud varem ja on jätkuvalt ka meiega. 
Juulikuus on tulekul mitmed suured 
sündmused koguduse teenimistöös - Agape 
laste suvekool ja noorte väljasõit. Ma usun, 
et nendele üritustele on tulemas palju neid, 
kes vajavad nii füüsilist kui vaimulikku 
toitu. Tahan Sind selleks julgustada ja öelda 
Jeesuse enda sõnadega: „Neil ei ole tarvis 
ära minna. Andke teie neile süüa!“  

Pastor Ardi           

Andke teie neile süüa!  
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  17.-19. juunil toimus Tallinnas Eesti 
Metodisti Kiriku aastakonverents, 
millest võtsid osa EMK vaimulikud, 
koguduste esindajad ja tööharude juhid. 
Aastakonverentsil arutati mitmeid 
kirikuga seotud küsimusi, kuulati 
superintendendi ja erinevate tööharude 
aruandeid. Tähistati ka kahe emerituuri 
jääva vaimuliku kauaaegset teenimist 
kirikus. Aastakonverentsi juhatas 
Põhjamaade ja Baltikumi piirkonna 
piiskop Christian Alsted. Oleme 
Jumalale tänulikud Eesti Metodisti 
Kiriku ja selle töö eest, mida kirik teeb 
Jumala ja ligimeste teenimisel.          

  Aastakonverentsil määrati ka uued 
palvepartnerkogudused. Nüüd on Pärnu 
Agape koguduse uueks partner-
koguduseks Haapsalu kogudus.   

  Oluliseks päevakorrapunktiks oli 
konverentsil EMK tuleviku küsimus, 
kus pärast diskussiooni ja palvet, 
soovides kindlaks jääda senisele 
õpetusele, otsustas Eesti Metodisti 
Kiriku aastakonverents 96% 
häälteenamusega käivitada Ühinenud 
Metodisti Kirikust väljaastumise 
protsessi. Algatatud protsess jõuab 
eeldatavasti lõpule järgmisel 
aastakonverentsil.       

  EMK Pärnu Agape koguduse 
liikmetele ja sõpradele soovin ütelda, et 
langetatud otsus on kõige esimene 
samm pikas ja üsnagi keerulises 
protsessis. Sisuliselt tähendab see, et 
vähemalt järgmise aastakonverentsi 
toimumiseni ei puuduta tehtud otsus 
mingilgi moel praktilist kogudusetööd. 
Hea lugeja, esitan Sulle hoopis sellise 
küsimus – kui palju oled Sina 
varasemalt Agape kogudust külastades 
mõelnud sellele, kas Pärnu Agape 

kogudus kuulub ülemaailmselt 
Ühinenud Metodisti Kirikusse või 
mõnda muusse kiriku ühendusse? 
Julgen siinkohal arvata, et väga suur osa 
Pärnu koguduse liikmetest ja koguduse 
külastajatest ei ole selle teemale kuigi 
palju varemgi mõelnud. Mõistan selle 
kõige juures siiski, et koguduses on 
inimesi, kellele värskelt langetatud 
aastakonverentsi otsus muret ja 
südamevalu valmistab. 

  Sellepärast tahan Teilt kõigilt paluda, 
et me hoiame koguduse ühtsust nii 
palju, kui see meist kellestki oleneb. 
Minu kui koguduse pastori palve on, et 
Agape kirik oleks endiselt avatud 
kõikidele liikmetele, sõpradele ja 
külalistele. Mitte keegi meist ei ole 
Jumala ees õigem kui mõni teine. 
Niisamuti ei ole meil kellelgi õigust 
piirata inimeste ligipääsu Jeesuse 
lunastustööle. Igaüks meist vajab 
jätkuvalt Jumala armu ja Jeesuse 
lunastust igapäevases usulises 
kasvamises. Apostel Paulus on selle 
kohta kirjutanud: „Kõik on pattu teinud 
ja ilma jäänud Jumala kirkusest ning 
mõistetakse õigeks tema armust päris 
muidu, lunastuse kaudu, mis on 
Kristuses Jeesuses, kelle Jumal on 
seadnud tema veres lepitusohvriks usu 
kaudu.“ Rm 3:23-25. Seepärast soovin, 
et me kogudusena hoiame oma 
tähelepanu kaasinimeste teenimisel ja 
usulisel kasvamisel. Nii palju, kui 
minust oleneb, siis soovin teha kõik 
selleks, et iga inimene võib rahuliku 
südamega edaspidigi osaleda Agape 
koguduse kristlikus teenimistöös.  

Õnnistust ja rahu soovides! 

                                                                                                                         Pastor Ardi 

EMK Aastakonverents 2022 
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JUMALATEENISTUSED  
PÜHAPÄEVITI KELL 11 KIRIKUS, MÄNNI 2  
JUULIKUU MOTO: „JA MINNES KUULUTAGE: TAEVARIIK ON LÄHEDAL!“ MT 10:7 

P 03.07: JUMALATEENISTUS ARMULAUAGA 
JUHATAB: ARDI LEERIMA 

JUTLUS: RAUNO OJASSOO 

LASTEJUTLUS: KÜLLI KUUSEMAA 

ORGANIST: KÜLLI PILV 
 
P 10.07: JUMALATEENISTUS  
JUHATAB: ARDI LEERIMA 

JUTLUS: ARDI LEERIMA  
LASTEJUTLUS: INGA LAURENT 
ORGANIST: KÜLLI PILV 
 

P 17.07: JUMALATEENISTUS ARMULAUAGA 

JUHATAB: ARDI LEERIMA 

JUTLUS: ÜLLAS TANKLER 
LASTEJUTLUS: AILI LAAK 

ORGANIST: MEELI TANKLER 
 
P 24.07: JUMALATEENISTUS  
JUHATAB: TÕNU KUUSEMAA  
JUTLUS: TÕNU KUUSEMAA 

LASTEJUTLUS: NADEŽDA UUSTAL 
ORGANIST: MEELI TANKLER 
 
P 31.07: JUMALATEENISTUS  
JUHATAB: ARDI LEERIMA 

JUTLUS: MEELI TANKLER 
LASTEJUTLUS: KAI KUNDER 
ORGANIST: KÜLLI PILV 
 
Jumalateenistuste videoülekandeid juulis ei toimu. 
Varem toimunud jumalateenistuste salvestused on leitavad aadressil:  
https://agapekirik.ee  



 

07/2022 Informatsioon 4 



5  Informatsioon 07/2022 



6 Informatsioon 07/2022 



KÕIGILE 
PALVUS  
Kolmapäeviti kell 11.00  
on võimalus koguneda kirikus palvele. 
 

PALVEHOMMIKUD PÜHAPÄEVITI KELL 10 
Juulikuus on võimalus ühiselt palvetada koguduse töötegijate eest igal 
pühapäeval enne jumalateenitust.  
 

RÄÄMA RAHVA OMA PÄEV - 9. JUULIL KELL 11-15 
9. juulil osaleb ka Agape kirik Rääma rahva avatud kohvikute päeval. Kiriku 
kohvikut saab külastada kell 11-15. Päeva jooksul saab kirikusaalis kuulda 
muusikat Pärnu Oikumeeniliselt Naiskoorilt. Lisaks muusika kuulamisele 
pakume ka külalistele võimalust ise laulda ja Jumalat kiita. Pakume ka 
võimalust vaikseks vestluseks ja kirikuga tutvumiseks.   
 
 

LASTELE 
LASTEJUTLUS JA VAIKSE MÄNGU TUBA  
Igal pühapäeval kell 11.00 julgustame kirikusse tulema terve perega —  
jumalateenistusel on ka lastejutlus. 
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02 Arabella Tõnismäe 
04 Ursula Prii 
06 Roman Kool 
08 Maaja Valit—35 
09 Krista Puks 
09 Julius Reila 
12 Triine Tomson 

14 Anželika Kokk  
21 Maarja Pajusalu 
22 Marie Tomson 
23 Hendrik Tomson 
26 Anu Heinsalu-Diževski 
26 Mai Jaanus 
31 Rando Pokk—35 

“Ma igatsen päästet sinult, Issand,  
ja sinu Seadus on mu rõõm.” Ps 119:174 

 

Kogudus tervitab  
juulikuu sünnipäevalapsi ! 



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 


