
     Juhtusin hiljaaegu rääkima ühe 
sõbraga sellest, kui erinevalt inimesed 
asju näevad eneste ümber. Ühine 
jutujärg viis meie mõtted selleni, 
kuidas läbi akna vaadates avaneb 
sootuks erinev vaade. Kogetav pilt 
erineb väga palju ainuüksi selle tõttu, 
kas läbi akna vaadatakse päevavalguse 
ajal või pimedal ajal. Valgel ajal 
vaadates püüab inimese silm selgesti 
väljaspool akent olevaid objekte. Olgu 
nendeks mõned taimed, linnud ja 
loomad, teised inimesed, mõned 
ehitised või mis tahes muud esemed. 
Kõike seda tuvastades saab teadlik 
inimene öelda tänu Loojale, sest meid 
ümbritsev maailm on väga 
mitmekesine. Kui aga samast aknast 
pimedal ajal välja vaadata, siis võivad 
suure tõenäosusega paljud elemendid 
inimese silmale nähtamatuks jääda. 
Teiselpool klaasi oleva mitmekesisuse 
asemel on väga lihtne märgata aknal 
enese peegeldust. Ehkki kogu 
mitmekesisus on ju endiselt olemas – 
lihtsalt inimese silm ei haara seda 
keset pimedust. Sellisel juhul on vaja 
teatavat usku või teadmist, et kogu ilu 
on endiselt õues olemas. Küsimus on 
siis selles, kuidas aknaklaasil olevast 
peegelpidist pisutki kaugemale näha?   
     Ma usun, et vaimuliku elu 
tähenduses on inimestele avanev pilt 
üsna sarnane. Kui kõik näib olevat 

rõõmus ja Jumala käsi tugevasti meie 
igapäeva elus kohal, siis on ka lihtne 
Jumalat ülistada. Kui aga seistakse 
silmitsi eluraskustega ja ilmselgelt 
tajutavaid suuri Jumala imesid elus ei 
kogeta – kas see siis tähendab, et 
vaimulikus elus on saabunud pimeduse 
aeg? Päris kindlasti ei saa Jumala-asju 
nii lahterdada, et kõik on täpselt nii ja 
mitte mingil juhul teisiti. Mõne 
inimese elus võib Jumal tõesti 
tegutseda väga võimsasti. Mõne teise 
puhul on Jumala töö pigem aeglane ja 
suured imed väljenduvad pisikestes 
asjades. Kindel võib olla selles, et 
Jumal on igaühe elus kohal, kes Teda 
on oma ellu kutsunud. Enamasti on 
ikka Jumala tegevuse märkamine või 
märkamata jätmine iga inimese enda 
vaimulikust nägemisvõimest sõltuv.  
     Ühe vaimuliku elu pimeduse 
põhjustest võib olla see, et inimestel 
puudub kõige lihtsamgi ootus või 
plaan tuleviku suhtes. Nii suudab 
inimene näha ainult praeguse hetke 
reaalsust, uskumata seejuures ise, et 
midagi teistsugust võiks üldse kunagi 
juhtuda. John C. Maxwell on 
kirjutanud: „Edukate ja edutute 
inimeste vahel on tajutav erinevus. 
Edukat inimest motiveerib unistus, mis 
ületab teda ennast.  

Järgneb lk. 2 

Millel peatub Sinu pilk? 
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Tal on unistus, mis on suurem kui ta 
ise; tal on midagi, mis aitab tal pide-
valt edasi minna. See on tema 
käeulatusest kaugemal ja siiski usub 
ta, et kui teha piisavalt palju tööd, siis 
ühel päeval unistus ka täitub. Selline 
on edukas inimene. Edutud inimesed 
on motiveeritud vaid tänasest. Nad ei 
mõtle homsele. Nad ei näe kaugemale 
iseendast. Nad haaravad mõnuga ole-
vikust, võtmata arvesse isegi seda, mis 
võib homsel päeval neile varuks olla“. 
Niisiis on väga suur ja oluline vahe 
selles, kuidas inimesed endid ja ümb-
ritsevat maailma vaimulike silmadega 
näevad.   
     Vanas Testamendis on kirjas proh-
vet Jesaja kutsumise lugu. Prohvet on 
kirjutanud alustuseks, et ta nägi Issan-
dat istuvat suurel ja kõrgel aujärjel. 
Pisut hiljem ta ütles: „Häda mulle, 
sest ma olen kadunud! Sellepärast 
et ma olen roojane mees huultelt ja 
elan roojaste huultega rahva kes-
kel; sellepärast et mu silmad on näi-
nud kuningat, vägede Issandat.” Js 
6:5 Prohvetile sai ühtäkki selgeks, kui 
patune on tema täiuslikult püha Juma-
la kõrval. Prohveti silmad nägid ühe 
korraga nii suurt Jumala pühadust kui 

ka suurt inimlikku puudulikkust. Proh-
veti inimliku teadmiste kohaselt oleks 
ta pidanud sealsamas surema, sest ta 
oli Jumalat näinud. Selle asemel saatis 
Jumal ühe saadikutest prohveti juurde 
ning kogu inimese patusus sai sellel 
samal korral lepitatud. Ma usun, et see 
ei olnud prohveti suur unistus minna 
rahva keskele kõnelema. Nii nägi ta 
enese peegelpilti antud olukorras. Ju-
mala puudutus avas aga prohveti sil-
mad nägemaks kõike varasemast hoo-
pis erinevalt. Sealtmaalt edasi oli 
prohvet Jumala jaoks edukas kaastöö-
line.  
     Meie oleme nendel päevadel ja nä-
dalatel paastuajas. Paastumise mõte ei 
ole igapäevase toidumenüü reguleeri-
mine. Paastuaja peamine mõte on pa-
randada suhteid Jumalaga, iseendaga 
ja kaasinimestega. Jättes selle saavuta-
miseks kõrvale mõned harjumused ja 
võttes selle asemel rohkem aega Ju-
mala läheduse otsimiseks. „Oh Jumal, 
uuri mind ja tunne ära mu süda! Kat-
su mind läbija tunne ära mu mõt-
ted! Vaata, kas ma olen valuteel ja 
juhata mind igavesele teele!“  
Ps 139:23-24 

Pastor Ardi  

Leerikoolitus 
 

Kevadise leerikoolitusega alustame 19. märtsil. Leerikoolitus võimaldab es-
maste kristlike teadmiste omandamist ja üldise silmaringi laiendamist. Leeri 
läbimine ei kohusta hiljem kogudusega liituma, küll annab selleks soovijaile 
võimaluse. Leerikursus kestab kaks kuud ja ühisteks aruteludeks kogunetakse 
kord nädalas. Üheks õppimise osaks on ka pühapäevastel koguduse jumalatee-
nistustel osalemine. Samuti on plaanis leerikoolitus pidulikult lõpetada püha-
päevasel koguduse jumalateenistusel. 
Uus grupp hakkab kohtuma pühapäeviti kell 13.30 Agape kirikus. Koolitus on 
avatud kõikidele huvilistele ja osavõtjatele tasuta.  
Huvilistel palume endast teada anda pastor Ardile. 



JUMALATEENISTUSED  
PÜHAPÄEVITI KELL 11 KIRIKUS, MÄNNI 2   
MÄRTSIKUU  MOTO:  „OH JUMAL, UURI MIND JA TUNNE ÄRA MU SÜDA!“ PS 139:23 

P 05.03: JUMALATEENISTUS ARMULAUAGA 

JUTLUS: ARDI LEERIMA 
 

P 12.03: JUMALATEENISTUS  
JUTLUS: MEELI TANKLER 
 

P 19.03: JUMALATEENISTUS ARMULAUAGA  
JUTLUS: ÜLLAS TANKLER 
 

P 26.03: JUMALATEENISTUS   
JUTLUS: TÕNU KUUSEMAA 
 

P 02.04: PALMIPUUDEPÜHA JUMALATEENISTUS ARMULAUAGA 

JUTLUS: ARDI LEERIMA   
 

Koguduse jumalateenistused on videos nähtavad aadressil: 
www.facebook.com/emkparnuagapekogudus 
Varem toimunud jumalateenistuste salvestused on leitavad aadressil: agapekirik.ee  
    
PIIBLITUNNIDPIIBLITUNNIDPIIBLITUNNIDPIIBLITUNNID    
14. ja 28. märtsil kell 18 toimuvad piiblitunnid Jaakobuse kirjast. 
Piiblitunnid hakkavad toimuma üle kahe nädala teisipäeva õhtuti Agape kirikus. 
Piiblitundi tulles võta kaasa Piibel, märkmik ja kirjutusvahend. Võimalusel kutsu 
ka sõber endaga kaasa. Ei ole oluline, kui palju sa oled eelnevalt Piiblit lugenud 
ja kui palju sa arvad sellest juba teadvat. Oluline on tulla piiblitundi rõõmsa 
ootusega ja avatud suhtumisega.  
Tere tulemast kõigile!   
 
 
SEMINAR “MÕTESTATUD ELU” SEMINAR “MÕTESTATUD ELU” SEMINAR “MÕTESTATUD ELU” SEMINAR “MÕTESTATUD ELU”     
15. aprillil, kell 11 toimub seminar "Mõtestatud elu". Seminaril kõnelevad: Liisi 
Talv - arst radioloog, Sirly Lahi - EMK diakon, Meeli Tankler - EMKTS õppejõud, 
Ardi Leerima - koguduse pastor. Käsitletavad teemad: raseduse katkestamine, 
elu algus, elu õhtu, eutanaasia, hingehoid ja lohutus. Seminaril osalemiseks on 
vajalik eelregistreerimine. Osalustasu 5€   
Info: Joosep Kunder tel:55994433 
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ERIKORJANDUS EMK LAAGER GIIDEONI TOETUSEKS 
12. märtsil on EMK kogudustes eestpalves laager Giideon. Lisaks 
palvetele kogutakse sel päeval erinevates EMK kogudustes ka 
sihtannetusi laagritöö toetuseks. Kui sinulgi on võimalik laager Giideoni 
tegevust finantsiliselt toetada, palun tee märtsikuu jooksul annetus 
Agape koguduse pangaarvele EE391010902000834005.  
Sihtannetuse saab tuua ka sularahas koguduse kassasse. Selgitusse 
märgi mõlemal juhul „Annetus Giideoni laagrile“. Märtsikuu lõpus 
kogutakse kõikide laekunud annetused kokku ja tehakse laagri toetuseks 
Agape koguduselt ühise makse.  
  
KOGUDUSE KONVERENTS  
Koguduse konverents toimub 25. märtsil kell 14 Agape kirikus. Koguduse 
konverentsil vaadatakse tagasi möödunud aasta tegevusele, kinnitatakse 
käesoleva aasta eelarve ja tegevuskava. Samuti valitakse konverentsil 
kogudusele uus juhatuse koosseis. Käesoleval aastal tuleb koguduse 
konverentsil ka selgitamisele ja hääletamisele küsimus EMK lahkumisest 
ülemaailmsest Ühinenud Metodisti Kirikust. Arvestades konverentsi 
teemade tõsidust palume kõikidel koguduse täisliikmetel konverentsil 
osaleda.  
 
 



KÕIGILE 
PALVUS  
Kolmapäeviti kell 11.00  
on võimalus koguneda kirikus palvele. 
 

 

PALVEHOMMIKUD PÜHAPÄEVITI KELL 10.00 
Pühapäeva hommikuti kell 10 kutsume kõiki kirikulisi ühiselt palvesse. 
 
NAISTE PALVEPÄEV  
Ülemaailmse Naiste Palvepäeva oikumeeniline jumalateenistus toimub 
reedel, 3. märtsil 2023 kell 18.00  EKEK Pärnu Püha Apostel Barnabase 
koguduses,  Lembitu 1, Pärnu. 
 

KOGUDUSE KOOR 
Koguduse koor harjutab Ülestõusmispüha jumalateenistuseks esmaspäeviti, 
20. ja 27. märtsil. 
Erakorraliselt koguneb koor harjutama teisipäeval, 4. aprillil. 
Kõikide harjutuste algusaeg on ikka kell 18.  
Tere tulemast kõikidele endistele ja uutele koorilauljatele! 
 
NOORTEKAS  
Noortekad toimuvad 11.03 ja 18.03 kell 16.00. 
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01.03 Roman Sillastu 
03.03 Viive Joonet 
03.03 Andreas Metsla 
06.03 Nadežda Uustal 
13.03 Aili Pokk 
14.03 Karin Lindma-45 
  
 

18.03 Sten Haasma 
20.03 Tarvi Kunder 
24.03 Ivar Uustal 
24.03 Gerdo Tunder 
29.03 Annika Eller  

Issanda õuesid igatseb ja ihaldab mu hing; mu süda ja mu 
ihu hüüavad rõõmsasti elava Jumala poole. Ps 84:3 

 

Kogudus tervitab märtsikuu 
sünnipäevalapsi ! 



AGAPE TEAB, KUHU LÄHEB. 
TULE KAASA! 

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

�,,� 	-	� 5340 2001 

�-����: parnu@metodistikirik.ee 
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A2, H�4,��%�����, ���. 54700766,   

�-����: anu.hobustkoppel@gmail.com 
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�����: 

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 


