Paastumine annab jõudu harjumusi muuta
Kirikuaasta on jõudmas kohe paastuaega,
mis on kristlaskonna ettevalmistus enne
Jeesuse
Kristuse
surma
võitmise
tähistamist ülestõusmispühadel.
Esmakordne suur paast, millest Piibel
meile Jeesuse elu näitel teada annab, oli
tema jaoks maise elu päevil üks väga
oluline periood. Olles kõrbes paastumas
ja palvetamas, sai Jeesus oma mõtete
fookuse suunata kõige tähtsamale – teha
jätkuvalt Jumala, Taevase Isa tahet.
On kirjutatud, et inimesed on oma
mõtteviisilt sarnased ookeaniga, kus uued
lained otsekui märkamatult tekivad ja siis
jälle kaovad. Mõned nendest lainetest
jõuavad kaldale, mõned lained kannavad
laevu, mõned on ehk kuidagi muul moel
kasulikud. Enamik lainetest loksuvad aga
ookeanis sihitult siia-sinna ega kanna
mingit eesmärki. Nõnda võib olla ka
inimeste mõtetega, mis otsekui tulevad ja
lähevad, mis käivad siia-sinna ilma, et
neist mingit kasu sünniks.
Küsimus on siinkohal, kas see on siis
halb, et inimesele tulevad erinevad
mõtted pähe? Kindlasti mitte! Usun, et
see on hea, kui inimene mõtiskleb ja
argumenteerib erinevate nähtuste üle.
Igapäevasest argielust tuleneb meile
kõigile väga palju erinevaid mõtteid, mis
ei ajenda midagi suuremat korda saatma.
On ka neid mõtisklusi ja toiminguid, mis
juhatavad meid uute tegevuste keskele.
Näiteks – telefonikõne, ajakirja sirvimine,
nauding maitsvast õhtusöögist, mure
homse kohustuse ees, solvumine kellegi
ütlemisest, mõni ihuliige annab valutades

endast märku jne. Kõik need, ja palju
muid asju, tekitavad meis üha uusi
mõttevälgatusi ja täidavad meie päevi.
Need on kõik vajalikud mõtted ja omast
kohast olulised, kui juhatavad inimesi
oluliste tegevusteni, aga nende askelduste
vahele ei pruugi mahtuda kuigi palju
Jumalat, sest meie päevad on juba muude
mõtetega ja tegevustega täidetud.
Oma mõtteviiside ja näiliselt vajalikest
tegevustest loobumisega on Jeesus
näidanud isiklikku eeskuju. Samasugust
prioriteetide korrastust ja regulaarset
kevadist suuremat puhastamist vajab iga
Jumala laps. Osalt selleks, et vabaneda
üleliigsetest tegevustest ja mõtetest.
Veelgi olulisemaks põhjuseks on
mõtteviiside ja harjumuste korrastamisel
Jumala tahte ära tundmine. Tundes ära,
mida Jumal kristlase elus esile tõstab,
tuleks see seada ka uueks prioriteediks
ning tegeleda just sellega, mis on Jumala
tahtega kooskõlas.
Soovin, et minu ja Sinu elus võiks olla
rohkem Jumalat ja vähem iseennast.
Soovin, et eelolev paastuaeg annab meile
uut jõudu ja inspiratsiooni Jumala
otsimiseks.
Õnnistatud paastuaega soovides,
pastor Ardi
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JUMALATEENISTUSED
PÜHAPÄEVITI KELL

11

MÄRTSIKUU MOTO: “JEESUS KRISTUS ÜTLEB: „VALVAKE!” MK 13:37
P 01.03: JUMALATEENISTUS ARMULAUAGA
JUTLUS: JOHANNES KAKKO
LASTEJUTLUS: KÜLLI PILV
ORGANIST: KÜLLI PILV
JUHATAB: ARDI LEERIMA
P 08.03: JUMALATEENISTUS
JUTLUS: TÕNU KUUSEMAA
LASTEJUTLUS: HEILI SILLASTU
ORGANIST: MEELI TANKLER
JUHATAB: TÕNU KUUSEMAA
P 15.03: JUMALATEENISTUS ARMULAUAGA
JUTLUS: ÜLLAS TANKLER
LASTEJUTLUS: KÜLLI KUUSEMAA
ORGANIST: KÜLLI PILV
JUHATAB: ARDI LEERIMA
P 22.03: JUMALATEENISTUS
JUTLUS: MEELI TANKLER
LASTEJUTLUS: NADEŽDA UUSTAL
ORGANIST: MEELI TANKLER
JUHATAB: TÕNU KUUSEMAA
P 29.03: JUMALATEENISTUS
JUTLUS: ARDI LEERIMA
LASTEJUTLUS: INGA LAURENT
ORGANIST: KÜLLI VABRIT
JUHATAB: ARDI LEERIMA

LEERIKURSUS
Kevadine leerikursus alustab 17. märtsil kell 18. Leerikursusel selgitatakse ristiusu ja
kiriku tegevuse alustõdesid. Leerikursuse läbimine võimaldab tundma õppida ka
kohaliku koguduse ajalugu ning selle tegevust. Leerikursuse läbimine on üheks
esimeseks sammuks enne ristimist ja kogudusega liitumist.
Oodatud on osalema kõik, kes soovivad teadmisi kristlusest täiendada!

EELTEADE: KOGUDUSE KONVERENTS
Reedel, 3. aprillil kell 18 koguneb koduduse konverents, mida juhatab superintendent
Robert Tšerenkov. Kuuleme möödunud aasta aruandeid, toimuvad valimised.
Konverents on avatud koguduse liikmetele, eriti oluline on töötegijate osalemine.
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KÕIGILE
PALVEVÕIMALUS
Pühapäeviti kell 10 on kirik avatud ja võimalus koguneda palvele.

LAULUHOMMIK
pühapäeval, 1. märtsil kell 10.15.

KOGUDUSE INFOTUND
Koguduse infotund on pühapäeval, 29. märtsil kell 10. Infotundi on oodatud
osalema koguduseliikmed, et koos rääkida koguduseelu teemadel.

PALVEGRUPP
Kolmapäeviti kell 11 koguneb palvegrupp.

PIIBLITUNNID
Piiblitunnid „Teekond läbi Piibli“ toimuvad neljapäeviti, 5. ja 19. märtsil kell 18.

KOGUDUSE SEGAKOOR
koguneb harjutusteks 23. ja 30. märtsil kell 18. Harjutame ülestõusmispühadeks.

FILM
Pühapäeval, 15.03 kell 14 korraldavad noored kõigile ühe hea filmi vaatamise.

NOORTELE
Kolmapäeviti kell 18 on noorte osadusõhtud.
Täpsem info noortekate ja muude sündmuste kohta on EMK Pärnu Agape noorte
Facebook’i lehel: www.facebook.com/agapenoored.

LASTELE
LASTEJUTLUS JA VAIKSE MÄNGU TUBA
Igal pühapäeval kell 11 julgustame kirikusse tulema terve perega —
jumalateenistusel on ka lastejutlus, mille juurde laps saab värvimiseks pildi.
Samuti on lapsevanemal väikelapsega võimalik klaasseina taga osa saada
jumalateenistust läbi kõlari ning laps saab vaikselt mängida.

AGAPE TÜTARLASTE KLUBI
Suurte tüdrukute oma tund toimub laupäeval, 14. märtsil kell 13-14.30.

LASTEKIRIK
Lastekirik on laupäeval, 28. märtsil kell 11-13. „Õpime paremini palvetama!“
Piiblilugu, laulud, mängud, meisterdamine. Lastele vanuses 4-11.

EELTEADE: EMK LASTETÖÖ II VISIOONIPÄEV
EMK PPK õpetajate visiooni– ja õppepäev toimub laupäeval, 4. aprillil algusega
kell 11 Pärnus, meie kirikus.

NAISTE PALVEPÄEV PÄRNUS
Ülemaailmse Naiste Palvepäeva oikumeeniline jumalateenistus toimub reedel,
6. märtsil kell 18 meie kiriku ruumides. Jumalateenistuse materjalid on seekord ette
valmistanud Zimbabwe naised.
Jutlustab Reet Kakko. Muusika: Pärnu Immaanueli-Suigu Trio.
Lisaks naistele ootame jumalateenistusel osalema ka mehi. Tere tulemast!
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Sõbrapäev noortega 15.02.2020
Tere, armas kogudus! Pastor Ardi palus mul teha ühe väikese tagasivaate meie
Kirikus toimunud üle-eestilisest sõbrapäeva noortekast.
Noori oli kokku tulnud erinevatest paikadest üle Eestimaa: Pärnust, Tallinnast,
Tartust ja Võrustki. Noori oli 30 ringis.
Alguses oli sisseelamise aeg, kus sai süüa ja juua ning omavahel juttu rääkida,
kes ammu üksteist näinud ei olnud. Peale seda hakkas programmi osa, kus
alguses meie kogudusest laulsid ülistust Maris Paas ja Liida Puju ning neid saatis
klaveril Karl Saamuel Hollman. See oli aja võtmine enda ja Jumala vahel ning
kuulamine, mida Tema meie südametesse annab ja võimalus saada täidetud Tema
imelise armuga sellel õhtul.
Ülistuse lõppedes jagas sõnumit Dione Pallase teemal: „Domineeriv sõprussuhe”,
jagades lugu, millesse ta oli ühe oma sõbrannaga jõudnud. Kuidas ühel hetkel
oluline sõprus oli jõudnud sinna maani, kus sõbranna domineeris ja suhtlemine
teistega peale tema ei tulnud kõne allagi. Dione tundis, kuidas see tegi teda
õnnetuks ja ta ei julgenud enda arvamust sõbrannale öelda. Kuni ühel päeval
sõbranna andis talle teada, et sa oled hea „koolitööde kirjutaja”, mis tegi nii
haiget ning pani mõistma, et midagi peab muutuma. Ta leidis koolist omale ühe
teise sõbranna, kellega hakkas suhtlema. Nad said väga hästi läbi ning see
sõbranna, kellega olid pingelised suhted, mõistis lõpuks, kui valesti ta oli
hinnanud sõprust ja miks see nii haiget tegi ning ta vabandas Dione ees. Jumal
andis tagasi rõõmu ja rahu ning tõelise sõpruse, mida sai nautida ilma pingeteta.
Pärast sõnumi osa said noored mängida erinevaid kaasa haaravaid mänge
üksteise seltsis. Rõõmu ja nalja oli kirik täis.
Siis oli aeg teise külalise käes - Kristina Lepik, kes samuti jagas sõpruse teemal
oma mõtteid. Tal oli ekraanil pilt, kus kaks sõpra istuvad mere ääres ja vaatavad
loodust. Ta tõi välja, kui oluline on võtta aeg mõnes lemmik paigas, näiteks
looduses, ning kuulata, mida meie süda meile räägib. Mida kõneleb Jumal seal
oma sõbraga istudes, kui sõber on kõrval või kui oled täiesti üksinda, aga sinu
sõbraks on Jumal.
Õhtu lõppes ülistuse ja maitsva pitsaga, mille organiseeris noorteni Joosep
Kunder. Kui ametlik osa oli läbi, siis oli võimalus veel hüvasti jätta nendega, kes
kaugemale koduteele suundusid! Aitäh Jumalale selle imelise aja eest!
Maarja Eik, noor

Kogudus tervitab
märtsikuu sünnipäevalapsi !
“Jumal ei ole ju meile andnud arguse vaimu,
vaid väe ja armastuse ja mõistlikkuse vaimu.“ 2Tm 1:7

01.03 Roman Sillastu
03.03 Viive Joonet
03.03 Andreas Metsla
06.03 Nadežda Uustal
10.03 Tõnu Laidla - 30
10.03 Erlyn Palberg
12.03 Aivo Selge - 60
12.03 Elis Tunder

13.03 Aili Pokk
14.03 Karin Lindma
18.03 Sten Haasma - 30
20.03 Tarvi Kunder
21.03 Urmas Treumuth
24.03 Ivar Uustal
24.03 Gerdo Tunder
29.03 Annika Eller
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
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AGAPE TEAB, KUHU LÄHEB.
TULE KAASA!

