
Veebruar 2019

Pühapäev kell 11 Pühakirja lugemine ja palve

03.02 Tunnistusi

Muusika:  Jutlus: P. Tamm

segakoor      Kristuse surma mälestamine
        juh. P. Liik 

Pühapäev kell 11 Pühakirja lugemine ja palve 

10.02 Tunnistusi

 

 Jutlus: P. Liik

                  juh. E. Mõttus

Pühapäev kell 11 Pühakirja lugemine ja palve

17.02 Tunnistusi

Muusika:   Jutlus: A. Saumets

                           juh. L. Meri

Reede, 22.02 kell 19  Ülistuse ja eestpalve teenistus
 Külalised Alundast

Laupäev, 23.02   kell 12  Perepäev suurtele peredele
    Külalised Alundast

Eesti Vabariigi 101. aastapäeva tänujumalateenistus
Pühapäev 
24.02 kell 11 Pühakirja lugemine ja palve 

Muusika: Tunnistusi

segakoor Kõne: õp. V. Ehasalu

Jutlus: L. Leven

      juh. P. Tamm 

 (NB! Kuukavas on võimalikud muudatused!)

Palvegrupp:

 Kolmapäeval kell 19 Lille tn (K. Perandi)

 Neljapäeval   kell 16 palvelas (E. Leesik, H-M. Päärde) 

Veebruarikuu sünnipäevalapsed:

14.02  Peeter Liik                    

18.02   Kadi Sillandi

21.02   Kadri Mikvelt   

27.02   Hillar Linde 

Õnnitleme!

Muusika:
 Koori harjutus pühapäeviti peale jumalateenistust



Annikoru osakond
Info: Enn Mõttus, mob 52 00838 

Andrus Kikkas, mob 5220435

Kontakt: 
Pastor Peeter Tamm, tel 7457 976, mob 56 955 602, 

e-post:      peeter@ekklesia  .  ee  

Koduleht: www.elvakogudus.ee

Juhatuse esimees Enn Mõttus, mob 5200838

Pühapäevakooli info:  Inge Kikkas, mob 53974605

Noortetöö Eliise Viilu, mob 55529400, 

e-post: eliise.viilu.94@gmail.com

Annetused:
Elva Baptistikogudus

SEB pank a/a nr EE091010102019070003 

Selgitusse märkida: ANNETUS

Elva Baptistikoguduse eesmärk on austada Jumalat

 jagades  kaasinimestele  evangeeliumi  Jeesusest  Kristusest  

Püha Vaimu väes neile mõistetaval viisil nii lähiümbruses kui  

kaugemal ja

 julgustades  iga  koguduseliiget  kasvama  osaduses  Jumala  ja  

üksteisega ning teenima teisi vastavalt oma annile.

Veebruar 2019
Elva Baptistikoguduses

„Meie oleme nüüd Kristuse käskjalad, otsekui Jumal ise 
julgustaks meie kaudu. Me palume Kristuse asemel: 

Andke endid lepitada Jumalaga!”  2Kr 5,20
 

Hea lugeja!

Veebruarikuus tuletame meelde, et meil on põhjust tänada Jumalat 

meie kodumaa sünni, vabaduse ja iseseisvuse eest. Oleme tänulikud 

Jumalale  nende  inimeste  eest,  kelle  tegutsemise  ja  pühendumise 

kaudu me vabaks saime. 

See  on  suur  eesõigus  elada  kristlasena  riigis,  kus  on 

kehtestatud  sõna-,  mõtte-  ja  südametunnistuse  vabadus  ning 

seadusega  on  tagatud  usuvabadus.  Paljudel  inimestel  ja  paljudel 

rahvastel  selline  eesõigus  puudub.  Meie  kutsumus  on  kuulutada 

evangeeliumi  Jeesusest  Kristusest  kõigile  inimestele  ja  elada 

nähtavaks  Jumala  armastus  inimeste  vastu  koguduse  ehk  Kristuse 

Ihu kaudu. 

Paulus  kirjutab,  et  Jumal kõnetab inimesi  meie kaudu.  Me 

anname edasi sõnumi, mis on Kristuse sõnum kõigile inimestele, kes 

meie  maal  elavad:  „Andke  endid  lepitada  Jumalaga!“  Jeesuse 

Kristuse  surma  ja  ülestõusmise  tõttu  on  inimesel  võimalus  saada 

lepitatud Jumalaga.  Lepitus  Jumalaga  viib  leppimiseni  iseendas ja 

kaasinimestega.  Seega  on  tegu  kõige  tähtsama  sõnumiga,  mida 

inimene maises  elus  kuulda  võib.  Otsus  see  sõnum oma südames 

vastu võtta ja lasta end lepitada elava Jumalaga on inimese elu kõige 

olulisem otsus.

Kui me ise oleme vastu võtnud lepituse elava Jumalaga, on 

loomulik, et me tahame sõnumit Jumala armastusest anda edasi sõna 

ja teoga, terve oma eluga. Jumal aidaku meid selles!

Peeter Tamm

pastor


