Tänu Jumalale erinevate viljade eest!
Mäletan selgesti selle aasta kevadet, kui
ma imetlesin looduse ilu. Üheks osaks sellest
oli harjumus õhtuti jalutada õitsevate
õunapuude juurde ja vaadata nende õitsemist
lähemalt. Kõik see paistis nii ilus ja
mõistmatu samal ajal. Ometi olid need ainult
puuoksad ja õied nende küljes. Ma püüdsin
siis hoolikalt jälgida ja ära tabada, millal siis
hakkab õiest vili moodustuma – aga ma ei
suutnud seda hetke tabada. Ühel päeval olid
ainult õielehed puude küljes ja järgmisel
päeval oli juba märgata imepisikest vilja
moodustist õielehtede taga.
Mulle väga meeldib see periood kevadel,
kus igal päeval on silmaga nähtavad
muutused. Nendes päevades on otsekui
lõputult põnevust ja ootust, mis tuleb
järgmiseks ja mis saab edasi? Imeline on see,
kuidas iga elusorganism, alates umbrohust ja
lilledest kuni lõpetades inimesega, kannavad
endas elu jätkumise instinkti. Vilja kandmine
on kõikide elusorganismide kõrgeim
arenguaste. Vilja kandmise soovi ei ole vaja
meenutada kevadel võilillele ega õunapuule,
ega metsloomadele, … ega inimestele meie
ümber. See kõik käib loomuliku elu juurde.
Huvitav on siinkohal märgata, et Piibel
tuletab lugejatele meelde ja innustab ristiinimesi vilja kandma oma vaimulikus elus.
Miks ei ole siis Jumal inimest nii loonud, et
meie vaimuliku vilja kandmise vajadus oleks
samamoodi juba kõikidesse sügavale DNAsse sisse juurutatud? Ilmselt on siin tegemist
siiski
kahe
erineva
nähtusega.

Elusorganismid elavad oma elu ja kannavad
bioloogilisi vilju paljuski oma liigist
sõltuvalt ja ka lahus Jumala juhtimisest. Ka
Paulus kirjutab Uues Testamendis sellest, et
lihalikud ja vaimulikud teod on teineteisest
lahusolevad nähtused. Vaimulikku vilja
suudab kanda inimene, kes elab Jumala
mõjuväljas, kuhu ta ennast teadlikult ise
asetab. Ma usun, et selle selgitamiseks on ka
Piiblis nimetatud üheks vaimuliku vilja
liigiks meeleparanduse vilju. See aga ei
tähenda veel, et igaüks ise suudaks omast
tahtest ja omast otsustavusest luua ning
kasvatada eneses meeleparandusele kohaseid
vilju. Igaüks meie seast saab teha esimese
otsuse selle kohta, kas ja mille suhtes ta
otsustab meelt parandada. Selle tunnistusega
seoses saab ka meeleparandust vajav
valdkond üle antud Jumala mõjusfääri ning
vaimulik vili saab hakata kasvama sama
märkamatult nagu kevadise õunapuu küljes
hakkavad õitest kasvama esimesed vilja
meenutavad moodustised.
Soovin, et meie südameis oleks
lõikustänupüha tähistades tänu Jumalale nii
nähtavate kui ka seni veel nähtamatute
viljade eest. Mõned viljad võivad olla juba
valmis Jumala kotta altarile asetamiseks ja
mõne teise vilja küpsemist tuleb veel pikki
aastaid oodata. Ühteviisi tänuväärivad on
siiski nii valmis füüsilised viljad kui ka veel
valmimata vaimulikud viljad.
Pastor Ardi
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OKTOOBRIKUU MOTO: „Taotlege selle linna heaolu, kuhu ma olen lasknud teid viia,
ja paluge selleks Issandat; sest selle hea põli on teie hea põli.“ Jr 29:7
P 04.10: JUMALATEENISTUS ARMULAUAGA. JUHATAB: ARDI LEERIMA
JUTLUS: ARDI LEERIMA
LASTEJUTLUS: KÜLLI KUUSEMAA
ORGANIST: KÜLLI PILV
P 11.10: LÕIKUSTÄNUPÜHA JUMALATEENISTUS. JUHATAB: TÕNU KUUSEMAA
JUTLUS: MEELI TANKLER
LASTEJUTLUS: REET KAKKO
ORGANIST: MEELI TANKLER
MUUSIKA: KOGUDUSE SEGAKOOR
P 18.10: JUMALATEENISTUS ARMULAUAGA. JUHATAB: ARDI LEERIMA
JUTLUS: TÕNU KUUSEMAA
LASTEJUTLUS: INGA LAURENT
ORGANIST: KÜLLI PILV
P 25.10: JUMALATEENISTUS. JUHATAB: TÕNU KUUSEMAA
JUTLUS: ÜLLAS TANKLER
NB! ÜLEMINEK TALVEAJALE!
LASTEJUTLUS: MEELI TANKLER
ORGANIST: MEELI TANKLER
SÜGISENE LEERIKURSUS
Sügisene leerikursus alustab oktoobri teisel täisnädalal. Parima sobiliku aja
leerikursuse toimumiseks lepime osalejatega kokku. Leer on hea võimalus esmaste
teadmiste omandamiseks või juba ununenud teemade uuesti meelde tuletamiseks.
Leeri läbimine ei sea edasisteks otsusteks suuri kohustusi, kuid kogudusega liituda
soovijatel on kindlasti oluline leerikursus läbida. Leerikursus kestab umbes 2,5 kuud ja
ühisteks aruteludeks kogunetakse kord nädalas.

ÜLESKUTSE 1
Järjest enam kasutame kogudusetöös arvutit, millega jumalateenistustel, laste– ja
noortetöös, samuti leeritundides ja koolitustel pilti seinale näidatakse. Kavandame
kogudusele sellise arvuti ostmist ja palume koguduseliikmete ja sõprade eriannetust
selleks. Annetust võib teha nii sularahas kui ka ülekandega, selgitusse palume märkida
“arvuti”.

ÜLESKUTSE 2
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.
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KÕIGILE
LAULUHOMMIK
Pühapäeval, 18. oktoobril kell 10.15 kutsume enne jumalateenistuse algust kõiki
üheskoos laulma.

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

PIIBLITUND
Koguneme Piibli õppeks kolmapäeviti kell 18-19.30.
Õpime tundma Pauluse kirja Filipi kogudusele.

NOORTELE
Noortega on võimalik kontakti saada EMK Pärnu Agape noorte Facebook’i lehel:
www.facebook.com/agapenoored.
Oktoobrikuu noortekad toimuvad laupäeviti, 10. ja 24.10 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.

AGAPE TÜTARLASTE KLUBI
Suurte tüdrukute oma tund toimub laupäeval, 17. oktoobril kell 13-14.30.
Tüdrukutele vanuses 10-12. Õpime paremini tundma iseennast ja Jumalat.

LASTEKIRIK
Lastekirik koguneb laupäeval, 31. oktoobril kell 11-13.
Kuuleme Piiblilugu, laulame, mängime, meisterdame.
Tule ise ja võta sõber ka kaasa! Lastele vanuses 4-11.

Kogudus tervitab oktoobrikuu
sünnipäevalapsi !
“Pane tähele iseennast ja õpetust, jää kõigesse sellesse püsima!“
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Gennadi Ivanov
Enel Heinsalu-Diževski
Sirje Mikkelsaar
Juta Kuusekänd
Raivo Ird
Üllar Olesk
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Maria Šebaršina—30
Emilia Kunder
Maris Raidma
Liv Helena Tankler
Karoliina Kalda

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!

