Eriline aastaring
Alustame lihtsa matemaatikaga. 99 + 1 = 100
ning 1 : 100 = 0,01. Maakeeli öelduna - sajandast
juubelisünnipäevast lahutab meid ainult üks aasta.
Ning see üks aasta on kaduvväike osa võrreldes
sajaga. Ometi pole see tühine, vaid vastupidi väga
tähtis aasta. Ettevalmistuste aasta kogudusele
suureks juubeliks.
Nii nagu sajand koosneb aastatest ja aasta
koosneb päevadest, nii koosneb kogudus igast
üksikust liikmest. Ja igal liikmel on
ettevalmistustes tähtis osa, iga liige on tähtis.
Igaühe panus on tähtis. Ka need, keda elu
sündmused on Pärnust kaugele viinud, saavad
abiks olla. Kuidas? Oma palvete ja heade
soovidega, nõu ja jõuga, oma annetustega,
värskete ideedega, oma igatsuste väljendamisega.
Te saate kirjutada, kuidas kogudus saab teile
abiks olla, kirjutage, mis on teie rõõmud ja
mured, mis on teie palvesoovid, et me saaksime
teid koguduse ühispalves toetada. Saate ka oma
aega planeerida ja kalendrisse juba kirjutada
osalemise Pärnus juubelisünnipäeval.
Vabadus ja avatud piirid on viimastel
aastakümnetel andnud paljudele tiivad lennata
pesast kaugele võõrsile. Samuti on õppima ja
tööle asumine ning pereloomine viinud paljud
noored kodukogudusest kaugemale. See kõik, mis
ükshaaval võttes on normaalne ja mõistetav, on
siiski asetanud koguduse unikaalsesse olukorda,
kus praeguseks iga Pärnus kohapeal elava liikme
kohta on juba kaks liiget, kes elavad kaugemal
ning neid, kes reaalselt saavad pühapäeviti
jumalateenistusele koguneda, on veerandik
liikmeskonnast. Just seetõttu tuleb meil ühiselt
otsida võimalusi, kuidas lähedal ja kaugel olijaid
paremini kokku siduda. See on ka alanud
juubeliaastal mõtlemise koht, kuidas üksteisele
paremini toeks olla.

Aeg tõttab kiiresti ja esimene nädal juubeliaasta
365 päevast on juba seljataha jäänud. „Pidage
aega kalliks!“, annab Jumala Sõna meile
kuldaväärt nõu.
See on armuaeg, milles elame. See on aeg, kus
me saame otsida Jumala ligiolu, aeg, mil me
võime Jumala armu läbi kogeda andestuserõõmu,
aga ka ise andestada teistele, otsida lepitust,
taotleda head läbisaamist ligimestega.
„Niisiis, kuni meil on veel aega, tehkem head
kõikidele, eriti aga usukaaslastele!“
Mõeldes käesolevale kalendriaastale näeme, et
ajad on väga muutlikud ja ettearvamatud. See
teeb keeruliseks ka ette vaatamise juubeliaastale.
Ühest küljest peame plaane tegema parima
teadmise ja kogemuse alusel. Teisest küljest tuleb
meil arvestada vastutustundlikult, et kuna ajad ja
olud on muutlikud, tuleb valmis olla ka kiireteks
plaanimuutusteks vastavalt uutele olukordadele.
Oleme sisenemas apokalüptilisse ajastusse (või
oleme juba sisenenud). Seda enam ei saa me
toetuda ainult argimõistusele, vaid peame
igapäevaselt otsima Jumala Püha Vaimu juhatust.
Jumal näeb kaugemale kui meie ja oskab meid
ohtude eest hoida ja kaitsta, Tema oskab meie
elulaevukest kindlakäeliselt juhtida tormisel
merel kodusadama poole. Meie osa on Teda selles
usaldada, olla tähelepanelikud ja kuulekad, olla
tihedas palveosaduses.
Jeesus pani oma õpilastele südamele—“valvake
ja paluge“, teades kui muutlikud ajad on jüngreid
ees ootamas. Usun et seesama üleskutse valvata ja
paluda on aktuaalne ka praegusel ajal. Ka meie
koguduse igale liikmele, kes oleme astunud uude
aastaringi, mis viib meid juubelini.
Olgu meie treeningülesanne sel aastal - valvata ja
paluda ja otsida Püha Vaimu juhtimist iga päev!
Tõnu Kuusemaa

2

Informatsioon

JUMALATEENISTUSED

09/2020

PÜHAPÄEVITI KELL

11

SEPTEMBRIKUU MOTO: „Aga mina loodan sinu peale, Issand! Ma ütlen:
„Sina oled mu Jumal!” Sinu käes on kõik mu ajad.“ Ps 31:15-16a
P 06.09: KOGUDUSE 99. AASTAPÄEVA TÄHISTAMINE
JUMALATEENISTUS ARMULAUAGA. JUHATAB: ARDI LEERIMA
JUTLUS: TÕNU KUUSEMAA, ARDI LEERIMA
LASTEJUTLUS: ÜLLAS TANKLER
ORGANIST: MEELI TANKLER
P 13.09: JUMALATEENISTUS. JUHATAB: TÕNU KUUSEMAA
JUTLUS: JOHANNES KAKKO
LASTEJUTLUS: NADEŽDA UUSTAL
ORGANIST: KÜLLI PILV
P 20.09: JUMALATEENISTUS ARMULAUAGA. JUHATAB: ARDI LEERIMA
JUTLUS: ARDI LEERIMA
LASTEJUTLUS: MERIT KÜLA
ORGANIST: KÜLLI VABRIT
P 27.09: JUMALATEENISTUS. JUHATAB: TÕNU KUUSEMAA
JUTLUS: TÕNU KUUSEMAA
LASTEJUTLUS: HEILI SILLASTU
ORGANIST: MEELI TANKLER
KOGUDUSE SEGAKOOR
Koguduse segakoori harjutused toimuvad 21.09, 28.09, 5.10 kell 18.
Koorilauluga on plaanis kaasa teenida lõikustänupüha jumalateenistusel.

PIIBEL SILLA KÜLAS: „OOTAMATUSTE AEG – KAS TAGURPIDI ADVENT?“
Laupäeval, 3. oktoobril kell 11-13 ootame huvilisi Piiblit avastama.
Mõtlemisele ja arutlemisele järgneb sobiva ilma korral umbes tunnine jalutuskäik
Reiu metsaradadel. Osalemisest palume teada anda pastor Ardile või Külli
Kuusemaale pühapäevaks, 27.09 - Meeli ja Üllas Tankler.

EELINFO SÜGISESEST LEERIKURSUSEST.
Plaanis on alustada oktoobris. Leer on hea võimalus esmaste kristliku usu
teadmiste omandamiseks. Leeri läbimine ei sea edasisteks otsusteks suuri
kohustusi, kuid kogudusega liitumiseks on kindlasti oluline leerikursus läbida.
Leerikursus kestab umbes 2,5 kuud ja ühisteks aruteludeks kogunetakse kord
nädalas.

ÜLESKUTSE
Kogudus on astunud juubeliaastasse ja tahame koguda mälestusi. Pane kirja see, mis
on eriliselt meelde jäänud - kogudusega liitumine, osalemine mingis töövaldkonnas,
eeskujuks olnud koguduseliige, oma kiriku ehitamine, erinevad projektid jne. Saada
oma lugu e-aadressile: parnu@metodistikirik.ee või anna paberil Külli Kuusemaale.

09/2020

Informatsioon

3

KÕIGILE
LAULUHOMMIK
Pühapäeval, 20. septembril kell 10.15 kutsume uuesti kõiki lauluhuvilisi üheskoos
teistega rõõmsalt laulma.

PALVUS
Pühapäeviti kell 10 ja kolmapäeviti kell 11 on võimalus koguneda kirikus palvele.

PIIBLITUND
Koguneme Piibli õppeks alates 23. septembrist kolmapäeviti kell 18-19.30.
Sügisperioodil õpime tundma Pauluse kirja Filipi kogudusele.

NOORTELE
Noortega on võimalik kontakti saada EMK Pärnu Agape noorte Facebook’i lehel:
www.facebook.com/agapenoored.
Septembrikuu noortekad toimuvad laupäeviti, 5. ja 26.09 kell 16.

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.

LASTEKIRIK
Lastekirik koguneb laupäeval, 26. septembril kell 11-13.
Kuuleme Piiblilugu, laulame, mängime, meisterdame.
Tule ise ja võta sõber ka kaasa! Lastele vanuses 4-11.
Väike laps koos lapsevanemaga.

Kogudus tervitab
septembrikuu sünnipäevalapsi !
“Aga rahu Issand ise andku teile rahu alati ja igal viisil.
Issand olgu teie kõikidega!“ 2Ts 3:16
01
04
04
04
05
08
13
14
15

Liidia Lehtmäe
Karin Lehtmäe
Karmo Lehtmäe
Kädvi Lünekund
Mirjam Kants
Iiris All
Rait Kunto - 30
Leide Aaver
Mairiin Kubilius

19
19
22
22
23
23
26
28
29

Piret Kirejev
Tõnu Kuusemaa - 65
Merje Salonen
Liis Lahesaare
Kai Kuusk - 35
Kärt Kasuk
Taavi Kunder
Hanna Elise Tomson
Aili Näär

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!

