
Just seesuguse küsimusega pöördus Jeesus kord 
oma lähimate jüngrite poole. Evangelist Markus 
kirjeldab sündmusi otsekui juhuslikku 
meestevahelist vestlust. Tee ühest külast teise oli 
pikk ja juttu puhudes möödunuks kuiv ning 
tolmune teekond kiiremini. Üllatavalt tuleb aga 
jüngrite kõnest vastuseks rohkem arvamusi, kui 
võiks esmalt oletada. Kui Jeesus oli kuulnud 
erinevaid arvamusi rahva hulgast, pöördus ta 
konkreetselt juba jüngrite endi poole – aga teie, 
kelle teie ütlete minu olevat? 
Tänapäeval, lugedes Jeesuse ja jüngrite vestlust 
ammusest ajast, näeme seda, kuidas Jeesus 
tegeles turu-uuringuga. Talle oli oluline teada, kas 
tema kuulajaskond oli sõnumi õigesti kätte 
saanud. Olid siis kuulajaiks mööduvad inimesed 
rahva hulgast või oma igapäevased kaaslased – 
Jeesuse kuulutustöö pidi ühteviisi selgesti kohale 
jõudma kõikidele, kes seda võisid kuulda. Paraku 
tuleb selle juures tõdeda, et Jeesuse ära tundmine 
ja tema sõnumi ühtviisi selgesti vastu võtmine ei 
olnudki nii lihtne. 
Jeesust mõisteti valesti ja tema õpetust moonutati 
juba sel ajal, kui ta füüsiliselt inimesena selles 
maailmas elas. Seda tõsiasja teadis Jeesus ise ja 
teadsid ka tema vastased. Julgen uskuda, et 
„sobilikus tõlgenduses“ Jeesuse õpetus viis nii 
mõnegi evangeeliumit kuulnud inimese taas 
eksiteedele. Eks ajendas selline asjade käik 
Jeesust ka jüngritelt küsima, kelleks nad oma 
õpetajat õieti arvavad olevat? Evangelist 
Matteuse kirjutuse kohaselt läkitas Jeesus värskelt 
valitud apostlid esmalt Iisraeli soo kadunud 
lammaste juurde. Mitte selleks, et inimliku 
tarkusega midagi korraldada. Vastupidi, Jeesus 
oli äsja valitud apostlitele andnud meelevalla 
igasuguste füüsiliste ja vaimsete takistuste 
võitmiseks. Küllap Jeesus teadis, et tema läkitatud 

apostlitel tuleb palju tööd teha nendega, kes on 
kunagi temalt õiget õpetust kuulnud aga lasknud 
selle hiljem kellelgi teisel veidike ümber 
sõnastada.   
Minule meenutavad need väikesed killud Jeesuse 
ja apostlite eludest seda, et tänapäevane kogudus 
on samuti avatud erinevatele tõlgendustele ja 
tõekspidamistele. Üks mõistab asju pisut 
omamoodi ja keegi teine pisut teisiti ja kolmas 
ning neljas veelgi pisut omamoodi jne. AGAPE 
koguduse 99. aastapäeva eel tundub mulle kohane 
meenutada veelkord koguduse juhtlauset: „Agape 

teab kuhu läheb. Tule kaasa!” Usun, et Jumala 
väes ja Tema õnnistuse all loodud AGAPE 
koguduses on ka täna mitmeid tõekspidamisi 
sellest, kuidas kogudus peaks tuleviku suunas 
edasi liikuma. Veelgi enam näib mulle 
mitmekesistunud olevat arusaamine Jeesuse 
autoriteetsusest. Selle tõttu esitan ma juubeliaasta 
eel infolehe lugejale mõned küsimused. 
Ajendatuna Jeesuse küsimusest jüngritele peaks 
ka meie uuesti mõtestama endi jaoks, kes Jeesus 
meie igaühe ja meie kui koguduse jaoks on? Ja 
veel enne kui AGAPE juubeliaasta järgselt edasi 
liigub ning kedagi enesega kaasa kutsub, küsigem 
endalt, kes AGAPE koguduse õigupoolest 
moodustavad? 
Mulle näib, et Jeesus tahab tänaseid jüngreid enne 
AGAPE 100. juubelit läkitada 
koguduseliikmetega suhteid taastama ja 
uuendama. Sina, kes oled Tema kutses kogudusse 
liidetud, oled Jeesuselt saanud ka autoriteedi 
vastu seista selle maailma füüsilistele ja 
vaimulikele takistustele. Muidu on see vägi 
Jeesuse poolt tema järgijatele antud ja kes selle 
vastu on võtnud, need andku seda muidu teistele 
edasi. 
                                                             Pastor Ardi 

Kelle ütlevad inimesed minu olevat?  
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AUGUSTIKUU MOTO: „Paluge, ja teile antakse, otsige, ja te leiate,  
koputage, ja teile avatakse, sest iga paluja saab ja otsija leiab ja  
igale koputajale avatakse!“ Mt 7:7-8 
 

 

P 02.08: JUMALATEENISTUS ARMULAUAGA. JUHATAB: ARDI LEERIMA  
JUTLUS: ARDI LEERIMA  
LASTEJUTLUS: NADEŽDA UUSTAL 

ORGANIST: MEELI TANKLER  
 

 

P 09.08: JUMALATEENISTUS. JUHATAB: ARDI LEERIMA 

JUTLUS: ARDI LEERIMA 

LASTEJUTLUS: KÜLLI PILV 

ORGANIST: KÜLLI PILV  
 

 

P 16.08: JUMALATEENISTUS ARMULAUAGA. JUHATAB: ARDI LEERIMA 

JUTLUS: JOHANNES KAKKO 

LASTEJUTLUS: INGA LAURENT 

ORGANIST: ESTER MURRAND  
 

 

 P 23.08: JUMALATEENISTUS. JUHATAB: ÜLLAS TANKLER 

JUTLUS: ÜLLAS TANKLER  
LASTEJUTLUS: KÜLLI KUUSEMAA 

ORGANIST: MEELI TANKLER 

 

P 30.08: JUMALATEENISTUS. JUHATAB: TÕNU KUUSEMAA 

JUTLUS: TÕNU KUUSEMAA  
LASTEJUTLUS: AILI LAAK 

ORGANIST: KÜLLI PILV 

 

 

AGAPE KOGUDUSE SEGAKOOR 
Koguduse segakoori harjutused esmaspäeviti,  24. ja 31.08 kell 18.  
Koor laulab Agape koguduse 99. aastapäeva jumalateenistusel, 6. septembril. 

 

ÜLESKUTSE  
Kogudus on astumas 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.  
 
   

PULMAVIDEO  
Armsad õed ja vennad Kristuses!  
Kuna kõik ei saanud meie laulatusest ja pulmapeost osa, siis olete väga oodatud  
2. augustil peale jumalateenistust kiriku kohvikutiiba, kus algusega kell 13 vaatame 
ühiselt meie imelisest pulmapäevast valminud ca 15-minutilist pulmafilmi. Kui Jumal 
annab, siis on väike lootus, et saame ka pulmapilte vaadata. Olete väga oodatud!  
Teie noorpaar Kai ja Joosep Kunder  
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KÕIGILE 
TOIMUS RÄÄMA RAHVA OMA PÄEV 
Laupäeval, 11.07 olid ka Agape kiriku uksed avatud huvilistele. Oli võimalus 
vestelda, kuulata muusikat, tutvuda majaga. Pakkusime kohvi ja suurt valikut meie 
perenaiste küpsetisi. Aitäh Üllas ja Meeli Tanklerile elava muusika eest! Aitäh kõigile 
võõrustajatele! Aitäh Jumalale suure hulga külaliste eest! 
 

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

NOORTELT KOGUDUSELE  
Pühapäeval, 16. augustil kell 14 toimub kogudusega ühine filmi vaatamine. Filmi 
nimeks on „Sõda palves", mis räägib vaimsest sõjast ja filmis on esikohal palve. 

NOORTELE 
Noortega on võimlik kontakti saada 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.   
 

 Igavikku kutsuti 
 28. JUULIL MEIE KOGUDUSE LIIGE ENN JOONET.  
 PALVETAME JUMALA LIGIOLU LEINAJATELE!  
 

 
 
 
 

 
 

 

Kogudus tervitab  
augustikuu sünnipäevalapsi ! 

04 Maarja Eik  
06 Gloria Uustal 
09 Helju-Laine Antso 
13 Erle Kruusa 
17 Jelisaveta Jaanoja  
19 Liina Sonneborn  
21 Taaniel Holter 

21 Taivo Kunder 
22 Liidia Puju 
24 Ülle Tasane –70 
25 Evi Piirson 
25 Annika Tigane 
31 Johanna-Margret Ojaots 
31 Mari Liis Holzberg 

“Käige nagu valguse lapsed “Käige nagu valguse lapsed “Käige nagu valguse lapsed “Käige nagu valguse lapsed ----    valguse vili on ju igasuguses valguse vili on ju igasuguses valguse vili on ju igasuguses valguse vili on ju igasuguses 
headuses ja õigluses ja tões.“ Ef 5:8,9headuses ja õigluses ja tões.“ Ef 5:8,9headuses ja õigluses ja tões.“ Ef 5:8,9headuses ja õigluses ja tões.“ Ef 5:8,9 



AGAPE TEAB, KUHU LÄHEB. 
TULE KAASA! 
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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  


