Aprill 2018
Reede, 06.04 kell 19 Noorteõhtu „Exit”
Pühapäev
08.04

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

Pühapäev
29.04
Muusika:
segakoor

kell 11 Pühakirja lugemine ja palve
Tunnistusi
Jutlus: V. Maamägi
juh. P. Liik

Reede, 06.04 kell 19 Noorteõhtu „Exit”
(NB! Kuukavas on võimalikud muudatused!)

Reede, 13.04 kell 19 Noorteõhtu „Exit”

Pühapäev
15.04
Muusika:
Lauri Heli-Riin

kell 10.25 Piiblitund
kell 11 Pühakirja lugemine ja palve
Tunnistusi
Jutlus: A. Saumets
juh. L. Meri

Reede, 20.04 kell 19 Noorteõhtu „Exit”

Pühapäev
22.04
Muusika:
Miikael Hele-Liis

kell 10.25 Piiblitund
kell 11 Pühakirja lugemine ja palve
Tunnistusi
Jutlus: P. Tamm
juh. E. Mõttus

Reede, 27.04 kell 19 Noorteõhtu „Exit”:

Palvegrupp:
 Kolmapäeval kell 19 Lille tn (K. Perandi)
 Neljapäeval kell 16 palvelas (E. Leesik, H-M. Päärde)
 Neljapäeval kell 19 Laane tn (P. Liik)
Aprillikuu sünnipäevalapsed:
03.04 Tiina Laineste
20.04
12.04 Liia Tikka
22.04
14.04 Kelli Muuga
23.04
18.04 Peeter Tamm
26.04

Evelin Muttik
Maren Penu
Küllikki Tokman
Markus Mõttus

Õnnitleme!
Muusika:
 Koori harjutus pühapäeviti peale jumalateenistust
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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.

Aprill 2018
Elva Baptistikoguduses
„Teda ei ole siin, ta on üles äratatud,...” Mt 28,6
Hea lugeja!
Ülestõusmispühade tuumaks ei ole kirjuks värvitud munad muheda
jänese korvis, millele võiks viidata eestipärane sõna „munadepühad“.
Ülestõusmispühade tuumaks ei ole ka paastuaja lõpetamine mehise
seapraega, nagu seda peegeldab rahvasuus levinud nimetus „lihavõttepühad“. Ülestõusmispühade tuumaks ei ole ka veidi pikem
nädalavahetus, mida kasutada kevadtöödeks või pereringis
puhkamiseks. Kevade tulek rõõmustab kõiki – päike käib jälle
kõrgemalt, päevad muutuvad pikemaks ja soojemaks. Kuigi ülestõusmispühi nimetatakse rahvasuus ka kevadpühadeks, ei ole seegi
nende rõõmsate pühade peamine tähendus.
Ülestõusmispühadel on märksa sügavam sõnum, mis annab
edasi inimajaloo suurimat sündmust: Jeesus Kristus on surnuist üles
tõusnud! Ülestõusmisega võitis Jeesus surma ja saatana võimu, neile
ei jäänud enam viimast sõna. Kurjuse selgroog murti ja lunaraha
meie pattude eest tasuti. Ülestõusmispühade sündmustega avas
Jeesus meile tee taevase Isa juurde. Tänu Jeesuse ristisurmale ning
ülestõusmisele võime astuda vahetult ja julgelt Jumala ette – ilma
preestrite ja pühakute vahendava abita ning vagade tegude koormata.
Ja me ei pea enam üha uuesti tooma lepitusohvrit: Jeesuse
kannatuste, surma ja ülestõusmisega on toodud ainukordne ja lõplik
ohver, millest piisab meie kõikide pattude andestamiseks. „Aga kus
need on andeks antud, seal ei ole enam vaja mingit ohvrit pattude
eest.“ (Hb 10,18). Oma elu meie eest ohverdanud ja surnuist
ülestõusnud ning taevasse läinud Jeesus Kristus on nüüd Pühakirja
järgi Jumala paremal käel, kust ta tuleb kord kohut mõistma elavate
ja surnute üle. Kuid meie ei pea seda tundi kartma, sest
ülestõusmispühad on Jeesuse võidu pühad, mil me võime maailmale
rõõmsalt kuulutada, et Jeesus Kristus elab ja on meie isiklik Päästja
ja Lunastaja!
Andres Saumets, juhatuse aseesimees

