Märts 2017
Reede, 24.03 kell 19 Noorteõhtu „Exit”
Pühapäev
05.03

kell 11 Pühakirja lugemine ja palve
Tunnistusi
Jutlus: P. Tamm
Kristuse surma mälestamine
juh. P. Liik

Pühapäev
26.03

kell 11 Pühakirja lugemine ja palve
Tunnistusi
Jutlus: A. Saumets
juh. E. Mõttus

Esmaspäeval, 06.03 kell 16.30 Eestpalvetuba

Reede, 31.03 kell 19 Noorteõhtu „Exit”

Reede, 10.03 kell 19 Noorteõhtu „Exit”

(NB! Kuukavas on võimalikud muudatused!)

Pühapäev
12.03
Muusika:
segakoor

kell 11 Pühakirja lugemine ja palve
Tunnistusi
Jutlus: P. Liik
juh. P. Tamm
Koguduse üldkoosolek

Reede, 17.03 kell 19 Noorte spordiõhtu Annikorus
Kogunemine 18.30
Pühapäev
19.03
Muusika:
noorte
ülistusans.

Muusika:
noorte
ülistusans.

kell 11 Pühakirja lugemine ja palve
Tunnistusi
Jutlus: P. Tamm
Eestpalved
juh. E. Mõttus
kell 17 Sõna ja muusika õhtu
Muudetud elu: Immaanueli lugu

Esmaspäeval, 20.03 kell 16.30 Eestpalvetuba

Palvegrupp:
• Teisipäeval kell 19 Laane tn (P. Liik)
• Kolmapäeval kell 19 Lille tn (K. Perandi)
• Neljapäeval kell 16 palvelas (E. Leesik, H-M. Päärde)
Märtsikuu sünnipäevalapsed:
12.03 Valli Laasberg
14.03 Aidu Võsu
15.03 Enn Mõttus
15.03 Piret Aan 35
17.03 Ülle Tuul
18.03 Vaike Tutsu 85
20.03 Elle Kangur

Õnnitleme!
Muusika:
• Koori harjutus pühapäeviti peale jumalateenistust

Teated:

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 Miikael Johan Tamm, mob 56481983,
e-post: tammmiikael@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.

Märts 2017
Elva Baptistikoguduses
„Ja kui keegi sunnib sind käima ühe miili, mine temaga kaks! ”
Mt 5:41
Hea lugeja!
Jeesuse mäejutlus avab meile teistsuguse mõttemaailma. Kui keegi
sunnib, siis ma ei teeks üldse midagi. Viisakusest või alluvussuhetest
lähtuvalt ma siiski teen, mis kästi, kuid mõtetes on mäss. Teha aga
rohkem on võimalik vaid mõtlemise muutmisega. Jeesus ütleb: ”Tule
järgne mulle!” See ei ole vaid mõte, minna kellegagi kaks miili või
järgneda Jeesusele, kuid see algab mõttest.
Kui keegi kahetsedes ütleb, et ta tegutses mõtlematult, siis ei
ole see päris õige. Ta tegutses halbade mõtete ajel. Kahetsus
väljendab seda, et ta oleks tahtnud enne tegutsemist järele mõelda,
s.t. oma mõtteid muuta. Lahenduseks oleks olnud heade mõtetega
elamine.
Üldtuntud kümne käsu peale mõeldes jääb tavaliselt kõlama
teatud enda ja teiste suhtes kahjulike tegevuste tegemise keeld. Siiski
on juba selles varases inimese jaoks mõeldud Jumala plaanis
kirjeldatud mõtete juhtimist. Isa ja ema austamine ei ole mõeldav
vaid väliste austusavalduste teostamisena, see on eelkõige mõtteviis.
Käsud ebaõigest himustamisest tegelevad otseselt inimese mõtetega.
Tegudeni jõudnud himustamise kohta on käsud abielu rikkumisest ja
varastamisest.
Nagu halvad teod saavad alguse mõtetest, nii ka head. Et
järgida Jeesust kaasinimese teenimises, on vaja esmalt jõuda selleni
mõtlemises. Siis ei jää ka ootamatud väljakutsed mõtlematuse taha.
Me oleme valmis headeks tegudeks. Mõtlemine on esimene samm,
kuid teine ei tohi jääda astumata.
Täna hommikul nägin esimesi lumikellukesi, nii värskeid ja
hapraid, nagu mõtted. Täpselt nende kõrval oli krossimootorratta
pidurdusjälg. Kümme sentimeetrit vasakule ja need kaunid lilled
oleksid jäänud mul nägemata.
Peeter Liik

